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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

CREDIPLUS, S. A.

Sede: Avenida de José Gomes Ferreira, 9, sala 01, 1495-139 Algés

Capital social: € 3 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o n.º 10 975/970725.
Contribuinte n.º 503207250.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

30 de Setembro de 2003 30 de Setembro
Código de 2002Activodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em 499 499 499
bancos centrais.

12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre 636 216 636 216 404 933
instituições de crédito.

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre insti- 0 0 0
+2880+2881+2890+ tuições de crédito.
+2891�2900�2901

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ........... 82 825 861 9 938 732 72 887 129 60 451 359
+287+2882+2883+2887+

+2892+2893+2897�2902�
�2903�2907

240+241+2480+250+ 5 � Obrigações e outros títulos de
+251+2580+2840+2884+ dimento fixo:

+2894�29040�2920�2921

2400+2401+2410+ a) Obrigações e rendimentos 0 0 0
+2500+2501+2510+ fixos � De emissores pú-
+2840+2884+2894� blicos.

�29040(1)�29200�29210

2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títu- 0 0 0
+2480+2502+2511+ los de rendimento fixo �
+2512+2580+ 2840+ De outros emissores.

+2884+2894�29040(2)�
�29209�29219

2480+2580 (Das quais: obrigações 0 0 0
próprias).
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(Em euros)

30 de Setembro de 2003 30 de Setembro
Código de 2002Activodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

243+244+2481+24810+ 6 � Acções e outros títulos de 0 0 0
+2490�2491+253+254+ rendimento variável.
+2581�25810+2841�

�29041�291�2923�2924

400�490 17 � Participações ......................... 0 0 0 0
401�491 18 � Partes do capital em empre-     

sas coligadas.
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ..... 173 531 153 363 20 168 28 491
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ........ 274 463 185 732 88 731 64 447
+468+4691�482

4200+4610�48200 (Das quais: imóveis de servi- 0 0 0 0
ço próprio).

27003 11 � Capital subscrito não realizado 0 0 0
24810+25810 12 � Acções ou partes de capital 0 0 0

próprias.
14+15+19+27� 13 � Outros activos ....................... 542 463 542 463 183 742

�270003�299+402+
+409�499

51+55+56(sld.dev.)+ 15 � Contas de regularização ......... 3 420 970 3 420 970 4 412 954
+58(sld.dev.)+59(3)

68 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ............. 0 0 0
������������ ������������ ������������ ������������

  Total do activo ............... 87 874 003 10 277 827 77 596 176 65 546 425

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo credor > saldo devedor).

(Em euros)

Código 30 de Setembro 30 de SetembroPassivodas contas de 2003 de 2002

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ..................................... 63 085 185 52 426 664

30020+30120+ a) À vista ..................................................................................... 0 0
+30220+31020+

+31220+31320+31920
30022+30122+30222+ b) A prazo .................................................................................... 63 085 185 52 426 664

+31022+31222+
+31322+31922

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................ 0 0

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos .......................................................................... 0 0

3200+3210+ ba) À vista ........................................................................... 0 0
+3220+3230
3202+3212+ bb) A prazo .......................................................................... 0 0
+3222+3232

34 3 � Débitos representados por títulos ................................................. 0 0

341 a) Obrigações em circulação ......................................................... 0 0
340+342+349 b) Outros ......................................................................................

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................. 1 284 316 960 889

52+54+56(sld.cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................ 2 325 336 2 402 792
+58(sld.cre.)+59(4)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos .................................................. 1 078 870 898 868

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ...........................
610+611+613 b) Outras provisões ...................................................................... 1 064 904 882 705

619 6.1 � Fundo para riscos bancários gerais ............................................... 13 966 16 163
60 8 � Passivos subordinados ................................................................... 0 0
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(Em euros)

Código 30 de Setembro 30 de SetembroPassivodas contas de 2003 de 2002

62 9 � Capital subscrito ........................................................................... 3 250 000 3 250 000
632 10 � Prémios de emissão ...................................................................... 0 0

630+631+639 11 � Reservas ........................................................................................ 4 443 449 3 404 263
633 12 � Reservas de reavaliação ................................................................ 0 0
66 13 � Resultados transitados ................................................................... 0 0

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ....................................................................... 2 129 020 2 202 949
�������������� ������������

                              Total do passivo ....................................................... 77 596 176 65 546 425

Rubricas extrapatrimoniais

Código
das contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ...............................................................................................................

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
(970) Cauções e activos dados em garantia .......................................................................

(92) 2 � Compromissos ........................................................................................................... ..........

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...........

(99) 3 � Outras contas extrapatrimoniais .........................................................................................

Das quais:

(993) Juros vencidos ........................................................................................................... 6 592 674

Demonstração dos resultados

(Em euros)

Código Setembro SetembroDébitodas contas de 2003 de 2002

                                                                      A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ............................................................. 1 360 291 1 456 009
71 2 � Comissões ..................................................................................... 506 107 408 294
72 3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................. 0 0

73+74 4 � Gastos gerais administrativos ........................................................ 6 013 756 4 907 215

73 a) Custos com pessoal .................................................................. 1 309 133 1 052 762

Dos quais:

730+731 (�salários e vencimentos) ............................................. (1 099 060) (889 463)
732+733 (�encargos sociais) ........................................................ (199 879) (157 397)

Dos quais:

73290+73291+73292 (�com pensões) .................................................

74 b) Outros gastos administrativos .................................................. 4 704 623 3 854 453

78 5 � Amortizações do exercício ............................................................ 30 815 42 683
77 6 � Outros custos de exploração ......................................................... 726 17 067

790+791+792+ 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .................... 2 329 002 1 604 276
+793+799

794 8 � Provisões para imobilizações financeiras ......................................
10 � Resultado da actividade corrente ................................................... (3 473 165) (3 485 336)

671 11 � Perdas extraordinárias ................................................................... 329 090 195 485
68 13 � Impostos sobre lucros .................................................................... 1 063 236 1 104 367
76 14 � Outros impostos ............................................................................ 535 14 047
69 15 � Lucro do exercício ........................................................................ 2 129 020 2 202 949

������������ �����������
                                       Total ................................................... 13 762 578 11 952 392
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(Em euros)

Código Setembro SetembroCréditodas contas de 2003 de 2002

                                                                      B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ........................................................ 8 132 229 7 305 198

Dos quais:

80240+80241+ (�de títulos de rendimento fixo) .......................................... 0 0
+80250+80251

81 2 � Rendimento de títulos:

81�81400�81401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de ren- 0 0
dimento variável.

81400 b) Rendimento de participações ................................................... 0 0
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ........ 0 0

82 3 � Comissões ...................................................................................... 4 718 103 3 698 596
83 4 � Lucros em operações financeiras .................................................. 0 0

840+841+842+ 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor rela- 352 196 565 046
+843+849 tivas a créditos e provisões para passivos eventuais e para com-

promissos.
844 6 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas 0 0

a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações
financeiras, a participações e a partes de capital em empresas
coligadas.

89 7 � Outros proveitos de exploração .................................................... 511 869 366 087
8 � Resultado da actividade corrente ...................................................

672 9 � Ganhos extraordinários .................................................................. 48 181 17 465
69 11 � Prejuízo do exercício ..................................................................... 0 0

����������� �����������
                                       Total ................................................... 13 762 578 11 952 392

30 de Setembro de 2003. � Pelo Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) 1000241474
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

SANTOS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1724;
identificação de pessoa colectiva n.º 502956992; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto, quanto aos seus artigos 1.º e 2.º, os quaia passaram a ter a
redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Santos & Soares, L.da, e
tem a sua sede e principal estabelecimento no lugar de Póvoa da
Carvalha, freguesia de Recardães, concelho de Águeda.

2.º

O objecto social é o de comércio por grosso de sucatas e desper-
dícios metálicos.

O texto completo e actualizado do contrato, está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2006136720

PAULO ALMEIDA � TRANSPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1869;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324736; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20031013.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, e feita a li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2006136585

MARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 500381984; inscrições n.os 16
e 17; números e data das apresentações: 6 e 7/06102003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes registos:

1) Apresentação n.º 6/06102003.
Cessação das funções de presidente e de administrador do conse-

lho de administração de Josepf Eduard Rodrigues e Harry Harry
Besky, respectivamente, por renúncia em 22 de Julho de 2003.

2) Apresentação n.º 7/06102003.
Designação dos membros do conselho de administração:
Presidente � Yaakov Chai; vogais � Josepf Eduard Rodrigues,

José Carlos Figueiredo da Cunha e António de Correia Morais.

Está conforme.

6 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Susana Sousa Leite
Santos. 2006136402

AVEIRO

CAFETARIA VOUGA RIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5817/
031002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031002.

Certifico que, por escritura outorgada em 2 de Outubro de 2003,
exarada de fl. 49 a fl. 50 do livro n.º 254-A do Cartório Notarial do

Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cafetaria Vouga Rio, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Anadia, 81, freguesia de Glória,
concelho e cidade de Aveiro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou ou-
tras formas locais de representação, em qualquer ponto do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, snack-bar e
restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia Dina Maria Ferreira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo da sócia Dina Maria Ferreira dos San-
tos, desde já nomeada gerente ou, ainda, a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e veí-
culos automóveis, incluindo por contratos leasing e aluguer de longa
duração, bem como tomar de trespasse estabelecimentos e de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim
de custear as despesas de constituição, registo de sociedade, a aquisição
de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que a socie-
dade assume logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620230

POLICLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA VETEVOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3095/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502992700; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/031007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 14 de Julho de 2003.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620389
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KIEV � CONSTRUÇÕES, REPARAÇÕES
E MANUTENÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5664/
030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506392651; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: of. 9 e 10/031006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções dos gerentes Mykhaylo Luk Yanovych e
Ihor Baran, por renúncia, desde 18 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620397

CASTELO DE PAIVA

ALVES & DUARTE RIBEIRO, L.DA

Sede: Seixal, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 507/20031001; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506719049; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20031001.

Certifico que entre Afonso Manuel Vieira Alves, casado com
Aurora Maria Mendes Jesus na comunhão de adquiridos, e António
Duarte Ribeiro, casado com Maria de Lurdes Oliveira Rodrigues na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alves & Duarte Ribeiro, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Seixal, freguesia de Santa Maria
de Sardoura, concelho de Castelo de Paiva.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968493

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

GIMNOGANDRA � APOIO AOS SINISTRADOS
DO TRABALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3306/971105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503994332; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003297448

FUNERÁRIA TRISTE AJUDA DE ALCINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4219/020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506017788; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003382100

MOREIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4030/010808; identificação de pessoa colectiva
n.º 505595397; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687978

SALTAL � SALTOS DE PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2198/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502329572; data da apresentação: 270603.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687960

SANJOGRAFE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3600/990601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504422820; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687749

METALOMECÂNICA PINHEIRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4222/020301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506004198; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003382160

BRAGA & SILVA � FABRICAÇÃO DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4101/011113; identificação de pessoa colectiva
n.º 505855100; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003382119

F. T. � PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2107/890615; identificação de pessoa colectiva
n.º 502177977; data da apresentação: 030624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-

tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2002666210

A. J. ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3904/010323; identificação de pessoa colectiva
n.º 505357240; data da apresentação: 030624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2002666199

EXATIN � INDÚSTRIA NACIONAL DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1984/880713; identificação de pessoa colectiva
n.º 502009292; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003382143

ARMANDO FIGUEIREDO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4269/020507; identificação de pessoa colectiva
n.º 506131904; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002666873

CAFÉ, SNACK-BAR CUNHA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4294/020611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506150950; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003382127
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ELECTRO MOBILADORA DE J. A. SOARES DE BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2631/930428; identificação de pessoa colectiva
n.º 502974869; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687706

AMASIMPEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3006/960308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503614866; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002649960

SUPERMERCADO AMÉLIA & JUDITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4243/020322; identificação de pessoa colectiva
n.º 505926156; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002649952

ENOVAGES � SERVIÇOS PERSONALIZADOS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3307/971114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503999520; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687730

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 310/600924; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010927; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687722

J. B. C. � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2299/901108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502477768; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, rela-
tório de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

11 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687714

OLIVEIRA DO BAIRRO

CAVES MONTE ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1045; identificação de pessoa colectiva n.º 500059748;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1; números e datas das apresentações: 1/031027 e 1/
031029.

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

1) Cessação de funções de gerente de João dos Reis Miranda, por
destituição de 31 de Dezembro de 2002;

2) Cessação de funções de gerente de António Manuel Morais da
Silva Martinho, por renúncia de 21 de Março de 1991.

Está conforme.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004925540

TPI � TECNOLOGIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 574; identificação de pessoa colectiva n.º 503755958; data
do depósito: 20030923.

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

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004925582

CERAMINOX � TECNOLOGIA EM INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 575; identificação de pessoa colectiva n.º 503755940; data
do depósito: 20030923.

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

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004925566
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SANTA MARIA DA FEIRA

IRMÃOS SOUSA LEITE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8341/030801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506632814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
45/030801.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, por Pedro Manuel
Sousa Leite dos Santos e Américo Manuel Sousa Leite dos Santos,
ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Sousa Leite Santos, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Fogaceiras, loja 23, fracção A, da freguesia e
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar ou encerrar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em cafetaria e snack-bar.

3.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.

4.º

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

5.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de dois gerentes.

6.º

1 � É vedado aos gerentes, procuradores e mandatários o uso de
firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de fa-
vor, fianças, avales e outros semelhantes, sob pena de serem
responsabilizados.

2 � A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e
descendentes é livre.

3 � A cessão de quotas a favor das demais pessoas depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios, em segundo lugar, e
a sociedade, em primeiro lugar, do direito de preferência.

7.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao triplo das suas quo-
tas, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
de que a mesma carecer, sendo a data e forma de restituição fixadas
em assembleia geral, que delibere o reembolso.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003857184

BEJA

ALVITO

O COVIL DO LOBO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 52/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 504644343; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030918.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Jesus Pinto
Fragoso Lopes Branquinho. 2001456638

BEJA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RIBEIRO & CONTENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1407/
000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504880616; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 3/030929 e 21/031014.

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

1) Cessação das funções de gerente de José Joaquim Guilhermino
Contente, por renúncia, em 20 de Agosto de 2003;

2) Nomeação de gerente de Pedro Miguel das Neves Charneca,
casado, residente na Rua da Cidade de São Paulo, 43, 2.º, esquerdo,
Beja.

Data da deliberação: 20 de Agosto de 2003.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104098

TOPSUL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1752/
031014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031014.

Certifico que entre Amândio José Cordeiro Rogado e Domingos
Manuel dos Anjos Figueira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOPSUL � Consultores de Ges-
tão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Zeca Afonso, 6, 1.º, F,
na freguesia de São João Batista, concelho de Beja.

3 � A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamento de
escritório, mobiliário e artigos de decoração e a prestação de servi-
ços de auditoria, contabilidade e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Amândio José Cordeiro Rogado e Domingos Manuel dos Anjos Fi-
gueira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo
de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes ou es-
tranhos aos negócios sociais.
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ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades cons-
tituídas ou a constituir, com idêntico ou diferente objecto social.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a proceder ao levantamento do capital social, a fim de supor-
tar as despesas de constituição, registos e outras inerentes à socie-
dade, nos termos do disposto do artigo 202.º, n.º 5, do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104110

CASTRO VERDE

CAÇARIA � RECURSOS CINEGÉTICOS, L.DA

Sede: Praça da República, 12, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 79/
301095; identificação de pessoa colectiva n.º 503518514; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/021003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a sua dissolução, com encerramento e liquidação, por delibera-
ção de 25 de Setembro de 2003.

Conferi e está conforme.

29 de Outubro de 2003. � O Conservador, António Chagas.
2001403364

BRAGA

BARCELOS

CASA SOUCASAUX � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 154
e 156, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 908/
860217; identificação de pessoa colectiva n.º 501587110; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2003429395

ADELINO G. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Caldeiras, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4453/
20010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505734373; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2001988680

UCHERÂMICA � CERÂMICA DA UCHA, L.DA

Sede: Rego, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 120/
300157; identificação de pessoa colectiva n.º 500291357; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002741441

QUEIROGA & MONTEIRO, L.DA

Sede: Largo da Porta Nova, 5, 2.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4078/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505414805; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003065768

FERNANDO MENDES, L.DA

Sede: Rua de Trás das Freiras, Travessa Norte, 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1075/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501779396; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429328

LEICIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 22, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 493/
781124; identificação de pessoa colectiva n.º 500823022; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003065954

GRACINDA & CARLOS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bemposta, Tamel (Santa Leocádia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4241/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505507307; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003065873

TÁXIS CENTRAIS DE PRADO, L.DA

Sede: Valada, Igreja Nova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2597/
950531; identificação de pessoa colectiva n.º 500567310; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002741433
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BESTFER � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Real, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3426/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504582429; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000471269

AUGUSTO & RODRIGUES � MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 338, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4966/
20021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506120678; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000471285

ARTUR LOPES & MACHADO, L.DA

Sede: Tomadias, Areias (São Vicente), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 823/
841105; identificação de pessoa colectiva n.º 501605940; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000463800

IMOGONFAR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 93, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1977/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502649046; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2002767068

IMABO � INDÚSTRIA DE MALHAS E BORDADOS, L.DA

Sede: Pateirão, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1967/
911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502637420; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000463789

CONFECÇÕES GRILO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Carrimau, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1412/
881202; identificação de pessoa colectiva n.º 502070080; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000463819

EDENPOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PORCELANAS, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2004/
920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502683406; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000463827

JOAQUIM FERREIRA GOMES & FILHOS, L.DA

Sede: Souto de Oleiros, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4740/
20020326; identificação de pessoa colectiva n.º 506020363; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2002741271

UNDERGRAPH � DESIGN E COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado,
Travessa de Simplício de Sousa, 24, 2.º, direito, frente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3404/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504494619; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003428518

M. RODRIGUES & J. MACEDO, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2298/
931103; identificação de pessoa colectiva n.º 503098906; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003428682
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ANTÓNIO PIMENTA � FABRICO DE MALHAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Souto, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3989/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505456214; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429042

J3M2 � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1406/
881121; identificação de pessoa colectiva n.º 502064595; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429344

GIVEC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2986/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503884685; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429360

CAULIVIDRO � FIANÇAS, L.DA

Sede: Devesa, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1295/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501952950; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429352

CARFREI � INDÚSTRIA DE CERÂMICA, L.DA

Sede: Vessadas, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 874/
851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501566406; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429336

ILÍDIO ALVES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 43, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 869/
850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501532838; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429409

MARFILAUTO � AUTO REPARADORA, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1713/
900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502350172; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429417

DANTAS & BARBOSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4244/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505547244; data
da apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429379

AZEVEDO, SIMÕES & SILVAS, L.DA

Sede: Portela, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1318/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501968350; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429310

SERRAÇÃO DE MADEIRAS JOSÉ DA COSTA ALMEIDA
& C.A, L.DA

Sede: Pereiro, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1017/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501628827; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003066004
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FÁBRICA DE MALHAS RIFERTEX, L.DA

Sede: Tomadia, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 857/
850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501517960; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano do exercício de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003429425

BRAGA

COSMOVILA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: edifícios Cosmos, Rua de Amândio César, 7, Nogueiró,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3251/
901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502435496; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002044821

CABECEIRAS DE BASTO

SOUSA & MAGALHÃES � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 315/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505234246; data da apresentação: 030729.

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

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2001537344

DIAS & CASTRO � REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 261/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603531; data da apresentação: 030729.

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

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2001537387

MOURAS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 68/861105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198500; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 3 e 4/030731.

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

Cessação de funções de gerentes de Manuel de Oliveira Francisco
e Maria Emília Gonçalves Vieira da Cruz Francisco, em 12 de Maio
de 2003, por renúncia, e alteração parcial do pacto, quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de

3035,71 euros, pertencente à sócia Maria das Dores de Oliveira
Francisco, e uma outra com o valor nominal de 1964,29 euros, per-
tencente ao sócio António Carlos Pacheco Serra.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2001537336

MEFIRBASTO � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 333/010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 505257335; data da apresentação: 030729.

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

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2001537395

MAFESOUSA � COMÉRCIO DE VINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 318/010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505243334; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
1/030729.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2001537360

FAFE

CARLOS SOARES � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril, 66, 1.º, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1295/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504605445; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/20031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente Adolfo Barroso Magalhães, casado.

Data da deliberação: 1 de Setembro de 2003.

Está conforme.

28 de Outubro de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2002709220

STYLACTUAL � CABELEIREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2058/
020613; identificação de pessoa colectiva n.º 506169642; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20031024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a dissolução e encerramento da liquidação, cujo extracto da inscri-
ção é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709130
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MAGNOFAF � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1976/
020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505981270; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 11 e 12/20031022.

Certifico que, por escritura de 22 de Julho de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Fafe, a sociedade em epígrafe, alterou os arti-
gos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAGNOFAF � Informática, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Antero de Quental, 79,
em Fafe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente a uma única quota, pertencente ao sócio Miguel Ângelo Cu-
nha Fernandes da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único que, con-
sequentemente, a vincula.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto
social.

Certifico ainda que, pela mesma escritura, cessou funções de ge-
rente Jorge Sousa, por renúncia, em 22 de Julho de 2003.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709149

ALBERTO CARLOS DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 379/
851003; identificação de pessoa colectiva n.º 501559248; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 18 e 19/20031021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 2.º, 3.º e 5.º, os quais ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliários.
Construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 12 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas com os valores nominais de
11 500 euros e de 500 euros, pertencentes aos sócios Francisco Carlos
Novais da Cunha e Ana Carina Novais da Cunha, respectivamente.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res, em numerário, até ao décuplo do capital social e nas condições
que forem deliberadas e fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida pelos gerentes que forem designados em as-
sembleia geral.

2 � Está já designado gerente o sócio Francisco Carlos Novais
da Cunha;

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Virgílio Augusto
Gonçalves Cunha, por renúncia.

Data da comunicação: 9 de Outubro de 2003.

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

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709092

GUIMARÃES

FRAU � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9244; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20031020.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Outubro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Augusto Fernando Pereira da Silva, contribuinte fiscal
n.º 157344339, casado com Maria Emília da Silva Freitas e Silva
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Sil-
vares, concelho de Guimarães, onde reside na Rua das Costeiras, 91,
portador do bilhete de identidade n.º 6575302, emitido em 23 de
Maio de 2003, por Lisboa;

2.º Joaquim Jorge da Mota Pereira, contribuinte fiscal
n.º 150906250, solteiro, natural da freguesia e concelho de Santo
Tirso, residente na Rua da Devesinha, freguesia de Nespereira, con-
celho de Guimarães, portador do bilhete de identidade n.º 5931684,
emitido em 17 de Outubro de 2001, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FRAU � Comércio
Têxtil, L.da, e tem a sua sede na Rua das Costeiras, 91, freguesia de
Silvares, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação, comercialização,
importação, exportação e representação de artigos têxteis e de ar-
tigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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 legitimá-

rios.
ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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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 da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001916949

NAGUITAIPAS � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9238; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20031013.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Outubro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram Nuno Fi-
lipe de Macedo Alves e Carla Alexandra Pereira de Castro.

E por eles foi dito
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 �A sociedade adopta a denominação de NAGUITAIPAS � Alu-
guer de Equipamentos de Construção, L.da, e tem a sua sede no Par-
que Industrial de Fafião, freguesia de Briteiros (São Estevão), conce-
lho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente pavimentos, explora-
ção de serralharia e de pedreira. Transformação e comercialização
pedra. Aluguer de equipamento de construção e de demolição com
operador. Comércio de máquinas e equipamento para a construção e
respectiva importação. Comércio de materiais para a construção civil.
Fabrico e comércio de blocos em cimento. Compra e venda de bens
imóveis. Pinturas e metalização de ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
24 900 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Macedo Alves, e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Carla Ale-
xandra Pereira Castro.

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 Nuno Filipe de Macedo Alves, que desde já fica
nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor nominal,
em três prestações trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60
dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

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 da sociedade.

Está conforme.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924780

SPEED FACTOR, CONSULTORIA E SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9237; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20031013.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Setembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.ª Vera Lúcia Almeida Ferreira, contribuinte fiscal n.º 211555070,
casada com Ricardo Manuel Amaro Alves Pinto Pereira sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Outeiro Seco,
concelho de Chaves, residente no Parque Residencial Fonte Seca,
lote 5-A, 1.º, esquerdo, freguesia de Fraião, concelho de Braga, por-
tadora do bilhete de identidade n.º 10835851, emitido em 24 de Se-
tembro de 2001, por Braga;

2.º Pedro Manuel Lopes da Silva Costa, contribuinte fiscal
n.º 210927399, solteiro, natural da freguesia e concelho de Santo
Tirso, residente na Rua do Cónego Dr. Manuel Faria, 626, 1.º, di-
reito, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, portador do bi-
lhete de identidade n.º 9810597, emitido em 19 de Fevereiro de
1998, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Speed Factor � Con-
sultoria e Serviços Técnicos de Engenharia, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Cónego Dr. Manuel Faria, 626, 1.º, direito, freguesia de
Azurém, concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de
engenharia, nomeadamente na componente electrónica e mecânica
para o sector automóvel. Consultoria e formação profissional, no-
meadamente nas áreas da engenharia e da gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Lopes da Silva Costa,
e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Vera
Lúcia Almeida Ferreira.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer para o desenvolvimento dos seus negócios, nos termos e
condições a fixar em assembleia geral.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e remu-
nerada ou não, conforme deliberado em assembleia geral, compete
ao sócio Pedro Manuel Lopes da Silva Costa, que desde já é nomeado
gerente.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente referido no número anterior.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e
troca de e para a sociedade de veículos automóveis, celebrar contra-
tos de locação financeira mobiliária e dar ou tomar de arrendamen-
to bens imóveis, bem como rescindir ou alterar os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

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 da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924771

LUMOS TRADING � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9236; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/
20031010.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram Georgy
Glushik, contribuinte fiscal n.º 208128735, e mulher, Tatiana Glushik
casados na comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal
n.º 211907006, naturais ele de Ijevsk e ela de Moscovo, ambos de
nacionalidade russa, residentes na Rua de Oneca Mendes, 239, 3.º,
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães, portadores das auto-
rizações de residência, respectivamente, n.os 348955 e 348954
ambas emitido em 4 de Junho de 2003, pelos Serviços de Estrangei-
ros e Fronteiras de Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelas suas respectivas au-
torizações de residência.

E por eles foi dito.
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Lumos Trading �
Import Export, L.da, e tem a sua sede na Rua de Oneca Mendes, 239,
3.º, freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio por grosso, impor-
tação e exportação de artigos têxteis, de calçado, de couros e arti-
gos em couro, de produtos alimentares, nomeadamente vinhos, quei-
jos e azeite, de madeiras, de metais, de produtos químicos, tais como
TR e SBR. Comércio de electrodomésticos, de aparelhos de rádio,
TV e equipamento informático. Consultoria nas áreas de gestão e
comércio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de

4000 euros, pertencente ao sócio Georgy Glushik, e outra do valor
nominal de 1000 euros pertencente à sócia Tatiana Glushik.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem com a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular; 
b) 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

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 da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 2001924470

DONAIRE PORTUGAL � MANUFACTURAS
DE CALÇADO, L.DA

Sede: lugar de Antemil de Cima, Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5534; identificação de pessoa colectiva n.º 503891886; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 175 000 euros,
subscrito em dinheiro, pelos sócios Fernando Augusto Matos de
Ascensão, com 87 750 euros, e José Manuel Lopes Mendes, com
87 250 euros, alterando os artigos 1.º e 3.º do pacto social, os quais
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Donaire Portugal � Ma-
nufacturas de Calçado, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio,
Louredo de Cima, freguesia de Selho (São Lourenço), concelho de
Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916892
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RDD � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9240; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20031015.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial desta cidade de
Oliveira de Azeméis, perante mim, Margarida Maria Rodrigues Gago
da Câmara, a notária, compareceram como outorgantes.

1.º Ricardo Jorge Fernandes Durães, casado com Simpliciana Ma-
chado da Silva no regime da comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Freitas, concelho de Fafe, residente na Rua do Robalo,
Creixomil, cidade de Guimarães, contribuinte fiscal n.º 157992896,
portador do bilhete de identidade n.º 3955455, de 30 de Maio de
2000;

2.º Ricardo Jorge Machado Fernandes, solteiro, maior, natural da
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, contribuinte fiscal
n.º 223815403, portador do bilhete de identidade n.º 11535373, de
6 de Maio de 2003;

3.ª Daniela do Carmo Machado Fernandes, solteira, maior, natu-
ral da citada freguesia de Azurém, contribuinte fiscal n.º 224351176,
portadora do bilhete de identidade n.º 12089247, de 21 de Janeiro
de 1998, ambos com a mesma residência do primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, atrás mencionados, passados pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por todos foi dito:
Que celebram um contrato de sociedade comercial por quotas, o

qual será regido pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma RDD � Comércio e Reparação Auto-
móvel, L.da, com sede na Travessa do Parque, freguesia de Masco-
telos, concelho de Guimarães.

§ único. Por deliberação, a gerência poderá transferir a sede so-
cial para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como abrir filiais ou quaisquer outras formas de re-
presentação.

2.º

O seu objecto consiste na exploração de oficinas de mecânica geral,
pintura e chaparia, reparações eléctricas, oficina de calibragem e
montagem de pneus, alinhamentos de direcção, estação de serviço e
afins, comércio de viaturas novas e usadas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo: uma de 5200 euros, pertencente ao sócio Ricardo Jorge
Fernandes Durães, e duas de 2400 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ricardo Jorge Machado Fernandes e Daniela do
Carmo Machado Fernandes.

§ único. Do capital social apenas se encontra realizado, em di-
nheiro, metade, correspondendo a metade de cada quota, devendo a
outra metade ser realizada, também em dinheiro, até 4 de Novem-
bro de 2003.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é necessária a assinatura do gerente Ricardo Jorge Fernan-
des Durães e de um dos outros dois gerentes.

3 � Os assuntos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer dos gerentes.

5.º

1 � Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social, nos termos e con-
dições que forem fixados em assembleia geral.

2 � É permitido aos sócios fazerem suprimentos sempre que seja
necessário, nos termos e condições que forem fixados em assem-
bleia geral.

6.º

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

7.º

A cessão onerosa, doação ou divisão de quotas, no todo ou em
parte, a estranhos, dependerá sempre do prévio consentimento da
sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e em segundo, os só-
cios, do direito de preferência.

§ 1.º Não sendo consentida a cessão ou doação e pretendendo o
sócio titular da respectiva quota afastar-se da sociedade, terá esta de
amortizar aquela quota pelo valor que for apurado em balanço dado
para o efeito.

§ 2.º Comunicada à sociedade a pretensão do sócio não permane-
cer nela, terá a sociedade de proceder ao balanço e amortização,
com reembolso total ao sócio, no prazo máximo de um ano, con-
tando daquela comunicação, salvo acordo com o sócio em contrá-
rio.

8.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos ou
contratos alheios aos interesses sociais, designadamente em letras
de favor, fianças e outras obrigações, havendo-se por ineficazes es-
tes actos e podendo o infractor ser destituído da qualidade de ge-
rente e ser responsável para com a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

9.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se se-
rão ou não distribuídos lucros, e, em caso afirmativo, qual a percen-
tagem dos lucros a distribuir.

10.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização da quota de qual-
quer sócio, quando:

a) A quota seja penhorada, arrolada, arrestada ou, de qualquer
forma sujeita a apreensão judicial ou fiscal;

b) O sócio seja declarado falido ou insolvente,
c) Por divórcio ou separação judicial a quota não fique a perten-

cer integralmente ao sócio;
d) Quando o sócio prejudique de forma culposa e gravemente os

interesses da sociedade, ou deixe de cumprir o contrato de sociedade
ou as deliberações sociais.

§ único. O preço da amortização será pago, total ou parcialmente
em prestações trimestrais iguais, sem juros, até ao limite máximo de
seis, de acordo com o valor de balanço que for elaborado para o
efeito.

11.º

1 � No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a
sociedade continuará com os restantes sócios e o cabeça de casal do
sócio falecido ou o representante legal do interdito, devendo ser de
entre eles nomeado um que os represente na sociedade.

2 � Terminada a indivisão da quota por adjudicação dela a um
dos herdeiros, a assembleia geral decidirá se deve aceitá-lo como novo
sócio ou amortizar a respectiva quota.

3 � Optando a sociedade pela amortização, quer no caso de morte,
quer no de interdição de um dos sócios, será a respectiva quota
amortizada pelo valor que for apurado em balanço expressamente
elaborado para o efeito, sendo o pagamento efectuado em seis pres-
tações trimestrais, sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira no dia
da fixação definitiva do valor da quota.

Declararam, ainda, os outorgantes que autorizam a gerência a le-
vantar o dinheiro depositado do capital social para a aquisição de
bens e equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001966490

2S DESIGN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Tapado, 152, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8350; identificação de pessoa colectiva n.º 506050548; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 29 de Setembro de 2003.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916639
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PONTEPÃO � PADARIAS E PASTELARIAS, L.DA

Sede: Rua de Paio Galvão, freguesia de Guimarães (São Paio),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8791; identificação de pessoa colectiva n.º 505946858; aver-
bamentos n.os 2, 3 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 12, 14, 15 e 16/20031020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia de escritura, onde consta a cessação de funções dos ge-
rentes Adão Carlos Oliveira de Freitas e de Fernando Jorge Pereira
Mendes, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado a acta, de onde consta a desig-
nação do gerente Paulo Alexandre Mendes de Sousa, e a mudança da
sede da referida sociedade para a Rua de São João Baptista, freguesia
de Ponte.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001916914

NORCARTÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: lugar da Pena de Baixo, lote A-1, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7572; identificação de pessoa colectiva n.º 505483076; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 25 e 26/20031020.

Certifico que, com referência a sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções do gerente Bruno Manuel
Machado da Silva, em 17 de Outubro de 2003, por renúncia, e a
designação do gerente Antero Henrique Melo Correia.

Data da deliberação: 17 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916922

ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Mamoela, Prazins, Santo Tirso, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5649, identificação de pessoa colectiva n.º 502234741; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 28/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 30 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916884

RAPIDRENT � ALUGUER DE VIATURAS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 335, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7423; identificação de pessoa colectiva n.º 505370549; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
29/20031021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente de António Manuel Sam-
paio Ribeiro, em 16 de Outubro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001917090

ROMIBEL � CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serafim Gomes Oliveira, 19, Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7457; identificação de pessoa colectiva n.º 505551233; ins-
crição n.º 2, número e data da apresentação: 24/20031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 30 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924755

FATIMALHAS � COMÉRCIO DE LÃS, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel J. Pereira, loja 16, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3507; identificação de pessoa colectiva n.º 502427353; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo referente à alteração da sede social, para a Rua do Coman-
dante Carvalho Crato, 129, Caldelas, Guimarães.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924747

TOVICAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: lugar da Pisca, freguesia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4750; identificação de pessoa colectiva n.º 503366528; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 23 e 24/20031003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta, de onde consta a cessação de funções do vogal
de conselho de administração de António Marques Vieira, e a desig-
nação da vogal Ana Maria Martins Caetano.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924828

LÁGRIMA, VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Largo de Navarros de Andrade, 2, Guimarães
(São Paio), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8596; identificação de pessoa colectiva n.º 506099393; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente de Maria de Fátima da
Costa Freitas Gomes, por renúncia.

Data da comunicação: 13 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924763
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EMPONOR � EMPREITADAS DO NORTE, L.DA

Sede: Parque Industrial de Mide, lote 13, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5359; identificação de pessoa colectiva n.º 502382090; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 14/20031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 5.º,
o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios ou não,
nomeados em assembleia geral, mantendo-se, no entanto, designa-
dos gerentes os sócios Rui Augusto da Costa Garcia e Artur José do
Vale Guimarães Teles.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924739

NORSACO � TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3270; identificação de pessoa colectiva n.º 502230169; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 51 e 52/20031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente António Acácio da Nova
Cunha e Costa, em 26 de Setembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi efectuado o registo de designação dos ge-
rentes José Eduardo Camossa Saldanha Peres, Jaime Diaz Gonzalez,
Eduardo Francisco Alves de Sousa e Luís Manuel salgado Baptista
Vieira.

Data da deliberação: 26 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924836

TCI � EMBALAGEM, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, lote H-11, Ponte,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3479; identificação de pessoa colectiva n.º 502395052; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 45 e 46/20031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente José Casimiro Martins
Coelho Lima, em 26 de Setembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi efectuado o registo de designação dos ge-
rentes José Eduardo Camossa Saldanha Peres, Jaime Diaz Gonzalez,
Eduardo Francisco Alves de Sousa e Luís Manuel Salgado Baptista
Vieira.

Data da deliberação: 26 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924844

ANTÓNIO GONÇALVES DA MOTA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Farmácia, lugar do Monte Padrão, freguesia
de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5877; identificação de pessoa colectiva n.º 504129643; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20031021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001917074

LAURA RIBEIRO DE ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9245; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20031021.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 3 de Junho de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceu como outorgante Laura Ribeiro de Araújo, contribuinte
fiscal n.º 151988668, divorciada, residente no lugar de Chã da Vi-
nha, Corredoura, da freguesia de São Torcato, deste concelho de Gui-
marães, de onde é natural.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3536495, emitido em 29 de Junho de 1994, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, a

qual se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Laura Ribeiro de Araújo, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Chã da Vinha, Corredoura,
da freguesia de São Torcato, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior
em série, não especificado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota, pertencente à sócia
Laura Ribeiro de Araújo.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até 20
vezes o valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde designada gerente a única sócia Laura Ri-
beiro de Araújo.

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

Por último, declarou ainda a outorgante:
a) Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por

quotas;
b) Que já efectuou, em 29 de Maio de 2003, o depósito do mon-

tante do capital social, numa conta em nome da sociedade, na agên-
cia de Guimarães, São Gualter, da Caixa Económica Montepio Ge-
ral;

c) Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-
tado na competente instituição bancária, para fazer face às despesas
de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001917066

PREFEITOS � PRÉ-COZINHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9247; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20031022.
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Contrato de sociedade

No dia 13 de Outubro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva nota-
ria, compareceram os outorgantes:

1.os Joaquim António da Silva Machado, contribuinte fiscal
n.º 168662680, e mulher, Maria Goreti Pereira de Oliveira Machado,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes no lugar
do Monte, freguesia de Lordelo, deste concelho, de onde são natu-
rais, intervindo o outorgante marido por si e ambos na qualidade de
representantes legais de seus filhos menores, com eles residentes,
naturais da dita freguesia de Lordelo, a saber:

a) Joaquim Rui de Oliveira Machado, contribuinte fiscal
n.º 242919812;

b) Joana Filipa de Oliveira Machado, contribuinte fiscal
n.º 242919855;

c) Joaquim Pedro de Oliveira Machado, contribuinte fiscal
n.º 242919499.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 6609618, de 14 de Janeiro de
2000, e 6648913, de 16 de Maio de 2001, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, nas ditas qualidade, foi declarado:
Que entre o primeiro outorgante marido e os representados dos

primeiros outorgantes, constituem uma sociedade comercial por
quotas, a qual se regerá pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PREFEITOS � Pré-
-cozinhados, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa de Camões, 5,
freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria transformadora de produtos
alimentares, pré-cozinhados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo: uma de valor nomi-
nal de 8500 euros, pertencente ao sócio Joaquim António da Silva
Machado, e três iguais do valor nominal de 500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Joaquim Rui de Oliveira Machado,
Joana Filipa de Oliveira Machado e Joaquim Pedro de Oliveira Ma-
chado

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Joaquim An-
tónio da Silva Machado, remunerado ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, carece sem-
pre do consentimento da sociedade, reservando-se a esta, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, mas continuará com os herdeiros do falecido,
enquanto a quota se mantiver indivisa ou com o representante do
interdito ou inabilitado, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte de qualquer sócio, se os herdeiros não preten-
derem continuar na sociedade, darão conhecimento a esta da sua
vontade no prazo de 90 dias a contar da data do óbito, procedendo
a sociedade à amortização da quota.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá proceder à amortização da quota, ainda, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, se por
qualquer forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;

c) No caso de falência ou de insolvência do seu titular;
d) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, se

não for efectuada a partilha da quota no ano imediato ao da sen-
tença que decrete qualquer destes factos, ou sendo efectuada a parti-
lha, a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio titular.

Mais declararam os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do

capital social depositado na competente instituição bancária, para
fazer face às despesas de escritura, publicações e registo, bem como
à aquisição do equipamento necessário à sua instalação e para iniciar
a actividade social.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001917120

TEXANTAL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9242; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20031016.

Constituição de sociedade

No dia 8 de Junho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida Lurdes Cor-
deiro, ajudante do mesmo Cartório, em exercício em virtude do lugar
de notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

1.º António Maria Teixeira de Abreu, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria do Carmo Marques da Silva Abreu,
natural da freguesia da Costa, concelho de Guimarães, onde reside na
Rua de José Francisco Ribeiro Costa, contribuinte fiscal
n.º 179334700;

2.º António Jorge da Silva Matos, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Sílvia Julieta Martins da Silva Eusébio Matos, na-
tural da freguesia de Miragaia, da cidade do Porto, residente na
Avenida de Vasco da Gama, 807, freguesia da Senhora da Hora, con-
celho de Matosinhos, titular do bilhete de identidade n.º 11061755,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 3 de
Setembro de 1999, contribuinte fiscal n.º 209454733;

3.º Manuel Geral Vaz e mulher, Aida Beatriz Dias Machado Vaz,
naturais, ele da freguesia de Cimbres, concelho de Armamar, e ela da
freguesia de Miragaia, da cidade do Porto, residentes na Rua da Es-
tação Velha, 2548, 3.º, esquerdo, da referida freguesia da Senhora da
Hora, titulares dos bilhete de identidade, respectivamente,
n.os 6088139 e 82726093, emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, em 6 de Janeiro de 1999, e 5 de Janeiro de 1999,
que outorgam como representantes legais de seu filho menor, Tiago
Manuel Machado Vaz, natural da freguesia de Aldoar, da cidade do
Porto, com eles residente, contribuinte fiscal n.º 232708282.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por declaração dos
abonadores adiante indicados e a dos restantes por exibição dos alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre o primeiro, o segundo e o representado dos

terceiros, uma sociedade comercial por quotas, a qual vai reger-se
nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEXANTAL � Têxteis, L.da, com
sede na Rua de Santiago, 689, rés-do-chão, freguesia de Candoso
(Santiago), concelho de Guimarães.

§ 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 social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção, comercialização, importa-
ção, exportação e representação de artigos têxteis e artigos e equi-
pamentos para a indústria têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António Maria
Teixeira de Abreu, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda os outorgantes:
1) Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social correspondente a 1 202 892$,
depositado em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade;

2) Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001916515

MAIA, MONTEIRO & RIBEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9239; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20031014.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Fafe, pe-
rante mim, a notária Maria Cristina Azevedo Pinho Sousa, compa-
receram como outorgantes:

1.º Dinis Alexandre de Faria Pedro Monteiro, contribuinte fiscal
n.º 218182066, solteiro, maior, residente na Rua de São Gonçalo,
1350, 1.º, direito, na freguesia de Creixomil, concelho de Guima-
rães, natural da freguesia de Paranhos, concelho do Porto, intervin-
do por si e na qualidade de sócio gerente e em representação da socie-
dade comercial por quotas com a firma Monteiro & Ribeiro da
Silva � Consultoria para os Negócios, L.da, pessoa colectiva
n.º 505931672, com sede na Rua do Padre António Caldas, 51, na
freguesia de Oliveira do Castelo, na cidade de Guimarães, matricula-
da na Conservatória sob o n.º 8354, com o capital social de 5000 eu-
ros;

2.ª Maria Cecília da Silva Maia, contribuinte fiscal n.º 124312098,
divorciada, residente na Rua de Santa Luzia, 26, na freguesia de
Mataduços, na cidade e concelho de Aveiro, natural da freguesia de
Aradas, do mesmo concelho de Aveiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 10261472, de 17 de Março de 1999, e
5403548, de 24 de Setembro de 2003, dos Serviços de Identificação
Civil, respectivamente, de Lisboa e de Aveiro, e a qualidade em que
intervém o primeiro, bem como a suficiência de poderes para o acto,
por fotocópia de certidão de registo comercial e pública-forma de
acta, que arquivo.

Declararam os outorgantes, sendo o primeiro por si e na quali-
dade em que intervém:

Que constituem entre a sociedade e eles, primeiro e segunda ou-
torgantes, uma sociedade comercial por quotas que, na especialida-
de, se vai reger pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maia, Monteiro & Ribeiro
da Silva, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre António Caldas, 51,
na freguesia de Oliveira do Castelo, apartado 103, na cidade
de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento e comercializa-
ção de software de digitalização de documentos e de gestão empre-
sarial; prestação de serviços de consultadoria e assistência técnica
no âmbito da informática, e comercialização de hardware para as
actividades indicadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma de
2500 euros, de que é titular a sociedade Monteiro & Ribeiro da Sil-
va � Consultoria para os Negócios, L.da; uma de 2000 euros, de que
é titular a sócia Mana Cecília da Silva Maia, e uma de 500 euros, de
que é titular o sócio Dinis Alexandre de Faria Pedro Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral, sendo um deles em repre-
sentação da sócia Monteiro & Ribeiro da Silva � Consultoria para
os Negócios, L.da

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes Dinis Alexandre
de Faria Pedro Monteiro, em representação da sócia Monteiro &
Ribeiro da Silva � Consultoria para os Negócios, L.da, e Maria Ce-
cília da Silva Maia, remunerados ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

4 � É vedado aos gerentes intervir, assinar ou outorgar, em nome
da sociedade, actos ou contratos que não digam respeito a esta, tais
como letras de favor, avales e actos semelhantes, ficando o infrac-
tor responsável pelos prejuízos que daí advierem à sociedade e, ainda,
sujeitos à penalidade prevista no artigo 7.º

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to expresso da sociedade, dado por escrito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Com o acordo do respectivo titular;
b) Quando e quanto ao sócio que violar o disposto no artigo 5.º,

n.º 4;
c) Quando e quanto ao sócio que violar o disposto no artigo 6.º;
d) Por morte ou extinção de sócio;
e) Quando a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio em partilha

resultante de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;
f) Quando a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma,

envolvida em processo judicial através do qual a quota possa ser
adquirida por terceiros, sem prévio consentimento da sociedade.

Declararam ainda os outorgantes:
Fica a sociedade desde já autorizada a:
a) Levantar o capital social depositado, para a instalação da socie-

dade e para fazer face às despesas com a constituição e registo da
mesma;
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b) A celebrar quaisquer negócios jurídicos e contratos, designa-
damente de arrendamento, e de compra e venda de quaisquer bens
móveis ou imóveis, ainda antes de efectuado o seu registo defini-
tivo.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924810

RIZIO � INDÚSTRIA DE SOLAS, L.DA

Sede: lugar do Barreiro, Pevidém, freguesia de Selho
(São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6153; identificação de pessoa colectiva n.º 504276603; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
31/20031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da escritura, de onde consta a cessação de funções do
gerente Bruno José Freixa Ribeiro de Abreu, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924895

GUIMAFERRO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Quinta de Cantarinhos, freguesia de Briteiros
(Santo Estêvão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7882; identificação de pessoa colectiva n.º 505472180; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da escritura, de onde consta a cessação de funções do
gerente António José Alves de Macedo, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924860

MANUEL FERNANDO MIRANDA FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Ribeirinho, Cano, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7914; identificação de pessoa colectiva n.º 505716216; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo, referente à alteração da sede social, para a Rua do Ardão,
lote 8, 4.º, Silvares, Guimarães.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924852

A. PIMENTA II � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5297; identificação de pessoa colectiva n.º 503736678; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 16 e 18/20031015.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções ao cargo de gerente de Ma-
nuel José Gonçalves Machado, em 17 de Setembro de 2003, por

renúncia, e alteração parcial do pacto social, quanto aos seus arti-
gos 5.º e 8.º, os quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, dividido em três quotas, sendo: duas iguais do valor
nominal de 19 951,92 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria de Fátima Azevedo da Costa Oliveira e Manuel
Martins Rodrigues, e outra do valor nominal de 9975,95 euros, per-
tencente ao sócio José Augusto do Couto Azevedo.

2 � ...............................................................................................

ARTIGO 8.º

1 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Maria de Fá-
tima Azevedo da Costa Oliveira, Manuel Martins Rodrigues e José
Augusto do Couto Azevedo.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924879

ANTONITÁXI � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Sede: lugar do Mortório, freguesia de Tabuadelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4015; identificação de pessoa colectiva n.º 500506450; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 34/20031015.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924909

ESPAÇO ABERTO MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Alberto Sampaio, 114 a 118, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8109; identificação de pessoa colectiva n.º 505893711; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
of. 48 e 49/20031015.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de gerente de José Carlos
Fontão de Castro, em 24 de Julho de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916604

OLIVEIRA & SOUSA, L.DA

Sede: lugar da Portelinha, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3163; identificação de pessoa colectiva n.º 502166014; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 31 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001916612

A. PIMENTA III � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5300; identificação de pessoa colectiva n.º 503736686; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 17/20030702.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo referente à designação dos órgãos sociais para o trié-
nio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Joaquim Fernando Cas-
tro Magalhães; administradores � António Armando Pinto da Ro-
cha e António José Miranda Pereira Machado Vaz.

Fiscal único: efectivo � Assunção Oliveira e Sá e Cambão, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Adolfo Rodrigues Leite Assunção, revisor oficial de contas: su-
plente � Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001935277

VIMAINFOR � SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, 72, Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6854; identificação de pessoa colectiva n.º 505031191; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20031008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo, referente à alteração da sede social, para o edifício Mira-
douro, Rua do Miradouro de Baixo, 307, Creixomil, Guimarães.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924925

MAGIMÓVEIS � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 425, freguesia
de Guimarães (São Paio), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4106; identificação de pessoa colectiva n.º 502887117; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 18 e 19/20031016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a carta, de onde consta a cessação de funções do presidente do con-
selho de administração de Gaspar Armando Martins Ferreira Men-
des, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado a acta, de onde consta a desig-
nação do administrador único, Gaspar Armando Martins Ferreira
Mendes.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924933

GARAGEM ESTRELA DO CARMO, L.DA

Sede: Rua de Caires, 232, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9241; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações:
36 e 37/20031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta, de onde consta que a referida sociedade mudou
a sua sede para a Praça dos Heróis da Fundação, 1.º bloco, 2.º, di-
reito, freguesia de Guimarães (São Paio), Guimarães.

Certifico ainda que foi depositado a acta, de onde consta a nomeação
dos gerentes António Augusto Silva Maia de Castro, Rui Filipe da Silva
Maia de Castro e Helena Maria da Silva Maia de Castro Gonçalves.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001924917

TAIGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9246; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20031022.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Outubro de 2003, José Carlos da Costa Ribeiro, maior,
portador do bilhete de identidade n.º 7025849, emitido em 7 de Abril
de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 156930803, natural de Ponte, Guimarães, casado na co-
munhão de adquiridos com Joaquina do Nascimento Fernandes, mai-
or, portadora do bilhete de identidade n.º 8816769, emitido em 7 de
Abril de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 136057390, residentes na Rua de 24 de Junho,
108, freguesia de Prazins, Santo Tirso, concelho de Guimarães.

Pelo presente documento particular, e não sendo sócio de qual-
quer outra empresa, vai ser constituída a sociedade unipessoal por
quotas, o qual há-de regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAIGÁS � Comércio de Com-
bustíveis, Unipessoal, L.da, com o número de identificação de pessoa
colectiva 506736490, e vai ter a sua sede na Rua de 24 de Junho, 108,
freguesia de Prazins, Santo Tirso, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em comércio a retalho de combustíveis
para uso doméstico.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

Mais declaro:
Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-

mento da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mentos e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo defi-
nitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001917112

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VIEIRA DE CASTRO � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500298882.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000241644
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IMOGAVIÃO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5155/991203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504765116; data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000241645

SHAVEL HOME PRODUCTS PORTUGAL � COMÉRCIO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6997/020812; identificação de pessoa colectiva
n.º 505162105; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/020812.

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

Sede: Rua de Real, lugar de Vila Pouca, freguesia de Santa Maria
de Oliveira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000241202

IMOBILIÁRIA CARLOS VIEIRA CASTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4823/981123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504290819; data da apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2002.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000241201

VILA VERDE

JOSÉ MARQUES SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1042/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505868849; número
e data da apresentação da PC: 17/31072003.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2002209146

SEARA & CUNHA � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 936/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505699869; número
e data da apresentação da PC: 19/31072003.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209120

SEARA & CUNHA � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 936/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505699869; número
e data da apresentação da PC: 18/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209138

JOSÉ FREITAS DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1111/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506211665; número
e data da apresentação da PC: 20/31072003.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209103

MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1010/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505478099; número
e data da apresentação da PC: 2/02072003.

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

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002872988

BERNARDO C. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 919/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505661721; número
e data da apresentação da PC: 22/31072003.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209081

BERNARDO C. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 919/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505661721; número
e data da apresentação da PC: 21/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209090

RAMALHA CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 897/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505469235; número
e data da apresentação da PC: 24/31072003.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209065

RAMALHA � CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 897/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505469235; número
e data da apresentação da PC: 23/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209073

CONSTRUÇÕES FAIAL DE MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 868/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505482398; número
e data da apresentação da PC: 28/31072003.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209014

CONSTRUÇÕES FAIAL DE MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 868/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505482398; número
e data da apresentação da PC: 27/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209030

PINHEIRO ALVES PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 838/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505415100; número
e data da apresentação da PC: 31/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208964

PINHEIRO ALVES PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 838/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505415100; número
e data da apresentação da PC: 32/31072003.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208956

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA O PARADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 438/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503562068; número
e data da apresentação da PC: 56/31072003.

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

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208638

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA O PARADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 438/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503562068; número
e data da apresentação da PC: 55/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208646

SAPATARIAS GOMES CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 245/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502285082; número
e data da apresentação da PC: 33/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208948

SAPATARIAS GOMES CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 245/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502285082; número
e data da apresentação da PC: 34/31072003.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208930

CABAREIGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 706/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504464094; número
e data da apresentação da PC: 38/31072003.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208840
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CABAREIGO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 706/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504464094; número
e data da apresentação da PC: 37/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208913

TRANSPORTES VELOSO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 854/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505382261; número
e data da apresentação da PC: 36/31072003.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208859

TRANSPORTES VELOSO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 854/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505382261; número
e data da apresentação da PC: 35/31072003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208921

BRAGANÇA

MACEDO DE CAVALEIROS

C. M. N. COMPANHIA � METALÚRGICA
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Ma-
trícula n.º 403/000503; identificação de pessoa colectiva
n.º 504844768; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/031028.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe Jorge Ma-
nuel Fernandes Lopes, renunciou à gerência, a partir de 3 de Outu-
bro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Conservador, Gabriel Carvalho.
2002738955

MOGADOURO

SÉRGIO & AMÍLCAR FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 164/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503989932; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/030917.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do artigo 3.º do contrato social, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em oficina de reparação e manutenção
de veículos automóveis e máquinas agrícolas; comércio e representa-

ções de produtos diversos, nomeadamente veículos automóveis,
máquinas e alfaias agrícolas, novos e usados; combustíveis e deriva-
dos petrolíferos; produtos alimentares, bebidas, revistas e jornais;
ferramentas; produtos químicos; peças e acessórios para veículos
automóveis, novos e usados; tabaco, transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem, nacional e internacional; prestação
de serviços por meio de veículos pronto-socorro; aluguer de veículos
automóveis.

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

É o que cumpre certificar.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693281

BIORTIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 266/
031008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031008.

Certifico que, por Adérito Augusto Bior, casado, residente na
Avenida dos Barreiros, freguesia de Bemposta, concelho de Moga-
douro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BIORTIR � Transportes, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Barreiros, freguesia de
Bemposta, concelho de Mogadouro.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem e comércio de madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quo-
ta do seu único sócio Adérito Augusto Bior, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta no Banco Crédito Predial Português, balcão de Júlio
Dinis, Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao decúplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou tam-
bém por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Adérito
Augusto Bior, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade uni-
pessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedades Comerciais, e o estranho à sociedade, Paulo
Jorge da Conceição Lourenço, solteiro, residente na Avenida de
Espanha, 14, freguesia e concelho de Mogadouro, titular do bilhete
de identidade n.º 9737498, emitido em 9 de Fevereiro de 1998, pelo
Centro de identificação Civil de Bragança.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

É o que cumpre certificar.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693273
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ML � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 265/
031002; identificação de pessoa colectiva n.º 502618574; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/031002.

Certifico que foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto
social da sociedade comercial por quotas em epígrafe, e alterados os
artigos 1.º, 2.º e 5.º do referido pacto, os quais ficaram com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ML � Transportes, L.da, tem a sua
sede na Rua do Soutinho, no lugar de Zava, da freguesia e concelho
de Mogadouro, e durará por tempo indeterminado.

§ 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 social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de madeiras e transporte
de mercadorias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de dois gerentes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomea-
dos gerentes o sócio Manuel Maria Lameiras e Teresa de Jesus Bruçó
Carvalho, casada, natural da freguesia de Bemposta, concelho de Mo-
gadouro, residente no Bairro de São José, nesta vila de Mogadouro.

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

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

É o que cumpre certificar.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693265

S. M. COSTA � COMÉRCIO DE PRODUTOS REGIONAIS
TRANSMONTANOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 264/
030926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030926.

Certifico que, por Silvino Fernando Miguel Costa, solteiro, mai-
or, residente na Rua de São Sebastião, 29, Bairro de São Sebastião,
freguesia e concelho de Mogadouro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. M. Costa � Comércio de Produtos
Regionais Transmontanos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de São
Sebastião, 29, Bairro de São Sebastião, freguesia e concelho de
Mogadouro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos diversos, no-
meadamente produtos regionais transmontanos e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado ge-
rente.

§ 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 fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Declarou ainda o outorgante:
Que não é sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal, e que a

gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social já deposi-
tado, como declara sob sua responsabilidade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

É o que cumpre certificar.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693257

CASTELO BRANCO

FUNDÃO

INFANTE & SOUSA DIAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1093/
20021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506337073; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 1 e 2/20030822.

Certifico que, com referência a sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções dos gerentes Joaquim Infante Pereira,
Maria Clara Infante Pereira de Sousa e Carlos Alberto de Sousa Dias,
por renúncia.

Data: 11 de Agosto de 2003.
2) Foi aumentado o capital em 103 000 euros, realizado em di-

nheiro e subscrito por todos os sócios na proporção das suas quotas,
tendo, em consequência, alterado os artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2 e
aditado o n.º 4, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 108 000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas: uma de 10 800 euros, pertencen-
te ao sócio Joaquim dos Santos Pereira; uma de 43 200 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Infante Pereira, e duas iguais de
27 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Clara Infante Pereira de Sousa Dias e Carlos Alberto de Sousa Dias.

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.

4 � É gerente o sócio Joaquim dos Santos Pereira, já designado.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2002722323

COIMBRA

CANTANHEDE

GIL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1571/
031016; identificação de pessoa colectiva n.º P 506739856; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/031016.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 6 � 8 de Janeiro de 2004512-(160)

Certifico que entre Maria da Graça Gil Pereira de Oliveira e Ga-
briel Tadeu de Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gil & Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, sem
número de polícia, edifício Piscinas Municipais de Cantanhede, fre-
guesia, concelho e cidade de Cantanhede.

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 exploração de snack-bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Maria da Graça Gil Pereira de Oliveira e Gabriel Tadeu de Oli-
veira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001299869

LILIJÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 581/910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502587830;
data da apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano
de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesquita
Canário. 2001299575

AREIAS & VARANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 824/960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503637130;
data da apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano
de 2002.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesquita
Canário. 2002711666

MEDIFEBRES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1338/011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505511029;
data da apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano
de 2002.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesquita
Canário. 2002711674

ROQUE TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1011/981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504278606;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/031017.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2002711445

TAVARES & MOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 386/850214; identificação de pessoa colectiva n.º 501544143;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/031014.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e aprovadas
as respectivas contas, por deliberação de 3 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001257872

GOMES & BARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1572/031017; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506744434; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/031017.

Certifico que entre Maria da Encarnação Simões Gomes, Maria
Isabel Simões Gomes dos Santos e Maria da Conceição Paiva Bar-
reira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gomes & Barreira, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Marquês de Pombal, na freguesia e concelho de Can-
tanhede.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem
assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou
quaisquer outras formas legais de representação, no País ou no es-
trangeiro, quando o julgue necessário.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social o restaurante de tipo tradi-
cional, café e cervejaria.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais nos valores
nominais de 1700 euros, pertencentes uma a cada um das sócias Maria
da Encarnação Simões Gomes, Maria Isabel Simões Gomes dos San-
tos e Maria da Conceição Paiva Barreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao quíntuplo do capital social.

3 � Por deliberação dos sócios, os mesmos poderão celebrar con-
tratos de suprimentos com a sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que desde já
ficam nomeadas gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos
sócios, nos seguintes casos:

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

ou adjudicação em juízo, incluída em massa falida ou insolvente, ou
no caso de 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 sócios a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

f) Por interdição ou inabilitação do titular,
g) Por exoneração ou exclusão do seu titular;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vá-
rias quotas em vez da quota amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor do último balanço apro-
vado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001299907

COIMBRA

ISIDEI � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9710;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506471780; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030822.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a sede foi
mudada para a Avenida de Armando Gonçalves, lote 15, rés-do-chão,
direito, Coimbra.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497331

MIRA

SENITUR � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 371/
020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506085066; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente Luís Manuel Matos Crespo, por re-
núncia.

Data do recebimento da comunicação da renúncia 30 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2002986975

SOURE

CONTENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 554/
020129; data do depósito: 030630.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004354046

TÁBUA

LIVE, BAR, L.DA

Sede: Estrada da Barrosa, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 518/
031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506633373; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/031017.

Certifico que entre José Alberto Tavares Pereira, casado com
Paula Cristina Ribeiro Correia Pereira na comunhão de adquiridos;
Paulo Jorge Marques Pereira, casado com Carla Isabel Silva Rosário
Pereira na comunhão de adquiridos; Luís Miguel Pereira Dinis, sol-
teiro, maior, e António João Correia Marques, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Live, Bar, L.da

2.º

Tem a sede na Estrada da Barrosa, freguesia e concelho de Tábua.
§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá

mudar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou
para outro concelho limítrofe.

3.º

O objecto social é o estabelecimento público de venda de bebidas
(bar), comidas (snack-bar) e bar dançante.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.
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5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até 10
vezes o respectivo capital social, ficando todos os sócios obrigados
à sua prestação.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais ou
em consórcios, agrupamentos complementares de empresas e em
associações em participação, ainda que o objecto de uma e outras
não apresentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu
próprio objecto social.

7.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre;
porém, em relação a estranhos depende de consentimento da socie-
dade.

8.º

A gerência da sociedade e a sua representação, pertence aos só-
cios e ou a estranhos, a designar pela assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes todos os sócios, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a assinatura conjunta de três geren-
tes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada:
1) A proceder ao levantamento do capital social depositado na

instituição de crédito adiante referida para fazer face às despesas de
constituição, instalação da sociedade e aquisição de equipamento;

2) A celebrar quaisquer negócios jurídicos, por conta da sociedade,
no âmbito do respectivo objecto que sejam necessários para a satis-
fação dos fins sociais.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2004908343

ÉVORA

ÉVORA

SOCIEDADE HOTELEIRA DO AREZ, S. A.

Sede: Travessa da Palmeira, 4 e 6, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 3 072 300 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2236/
980522; identificação de pessoa colectiva n.º 502469420.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177222

ALIANÇA CICLISTA EBORENSE, L.DA

Sede: Rua do Muro, 40-A, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 700 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 803/
820916; identificação de pessoa colectiva n.º 501310746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referentes aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177400

EBORISMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Bairro do Torregela, Rua de Ourique, 41-Sé, 7000 Évora

Capital social: 99 759,58 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1857/
950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503463825.

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

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177397

EVOFERROS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, PALHAS E SUCATAS, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua B, lote 12, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1003/
870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501777555.

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

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177389

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS A NOVA
EBORENSE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cicioso, 14-A, Sé e São Pedro,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 454/
690213; identificação de pessoa colectiva n.º 500832633.

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

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177486

MONTÉVORA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Parque Industrial e Tecnológico, Rua 0, sector 7
 lote 61/63, 7000 Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 927/
851105; identificação de pessoa colectiva n.º 501614389.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177290

MARTINS & MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 58, São Mamede,

7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 611/
770701; identificação de pessoa colectiva n.º 500667063.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177303
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REGIFAX � MÁQUINAS REGISTADORAS
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Travessa do Megué, 1, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2409/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504671510.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177311

CLOTOIDE � TOPOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Inocêncio de Sousa, 16, Nossa Senhora
da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2813/
20020227; identificação de pessoa colectiva n.º 506031675.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177320

CASA TURÍSTICA ALVES & ROSADO, L.DA

Sede: Estrada dos Canaviais, Quinta do Pintor, Canaviais,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1961/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503674591.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177338

QUINTA DA ESPADA � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Sede: Quinta da Espada, Sé, 7000 Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1348/
901112; identificação de pessoa colectiva n.º 502463341.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177346

TRANSPORTES DE MERCADORIAS FILTANA, L.DA

Sede: Herdade da Casinha, Quinta do Arrife, 7000 Évora

Capital social: 74 819,68 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 881/
840713; identificação de pessoa colectiva n.º 501642234.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177354

ELECTRO DIANA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Maré Mercado Abastecedor de Évora, G-14,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1929/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503610666.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177362

GIPL � GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 22, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1347/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502473592.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177370

VAPIN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de Adriano Correia
de Oliveira, 13, 7000 Évora

Capital social: 49 879,79 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1620/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 503009687.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177214

AMAS DO CARDEAL � SOCIEDADE DE HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua das Amas do Cardeal, 4-A, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1123/
880921; identificação de pessoa colectiva n.º 502047607.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177257

POCALENTEJO, APOIO CONTABILÍSTICO, FISCAL
E INFORMÁTICO NO ÂMITO DO POCAL, L.DA

Sede: Rua da Barba-Rala, 1, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2903/
20020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506126790.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177249

J. J. MADEIRA, L.DA

Sede: Quinta do Lagarto, lote 27, Bairro dos Canaviais,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1912/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503588750.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177206

OFISAFE � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Frei Aleixo, 57, 1.º, esquerdo, Bacelo,
7000 Évora

Capital social: 5985,57 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2332/
990323.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177184

GERMINA � COMÉRCIO DE SEMENTES, L.DA

Sede: Estrada das Alcáçovas, armazém A, Sé,
7000 Évora

Capital social: 19 951,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2124/
971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503968722.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177281

JOÃO LOURINHO � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA A PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 107-A, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 12 469,95 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1400/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502537752.

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

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177273

BIOCLASSE � PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 107-A, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1803/
950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503361810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referentes aos anos de 2001 e 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177265

SODERA � INVESTIMENTOS E PROJECTOS, S. A.

Sede: Rua de João de Deus, 1, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1058/
871203; identificação de pessoa colectiva n.º 501907440.

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

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006177192

IMAGEM MÚLTIPLA � DESIGN DE COMUNICAÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Sede: Rua Fria, 7, Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3115/
20031029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20031029.

Certifico que entre Luís Miguel Correia Leonardo, solteiro, maior,
residente na Quinta Nova da Martelinha, Évora, e Sandra Mabel
Vicente Ponciano, solteira, maior, residente na Rua do Padre Diogo
do Couto, 154, Évora, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Imagem Múltipla � Design de Comu-
nicação e Imagem, L.da, e tem a sua sede nesta cidade e concelho,
na Rua Fria, 7, freguesia da Sé e São Pedro.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro,
onde e quando aos negócios sociais mais convenha, participar em
quaisquer sociedades, mesmo com objecto social diferente do seu e
associar-se a pessoas, singulares ou colectivas e em agrupamentos
complementares de empresas e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de trabalhos na área de
criação de imagem corporativa, campanhas publicitárias, brindes
publicitários e todo o tipo de material promocional.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, ficam a cargo de um ou mais gerentes, nomeados em assem-
bleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado pelos sócios.
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2 � Os actuais sócios ficam desde já nomeados gerentes.
3 � Para vincular a sociedade são necessárias e suficientes as

assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006150391

MOURÃO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DOS ESTEVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 73;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506416828; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/031010.

Certifico que, por escritura de 12 de Março de 2003, lavrada a
fls. 140 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 331-M
do 21.º Cartório Notarial de Lisboa, por Maria da Conceição Barre-
to Vasques Fialho Fernandes Ferro, casada com Luís Fernandes Fer-
ro na separação de bens, e Luís Fernandes Ferro, casado com Maria
da Conceição Barreto Vasques Fialho Fernandes Ferro na separação
de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agro-Pecuária
dos Estevais, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Monte do Retiro, freguesia e
concelho de Mourão.

2 � A administração poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e pecuária e
sua comercialização.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Luís Fernandes Ferro, e outra do
valor nominal de 2450 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Barreto Vasques Fialho Fernandes Ferro.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas por actos entre vivos de carácter
oneroso ou gratuito, a favor de terceiro, desde que não seja cônjuge
ou filho do sócio cedente, dependem de consentimento da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, depois, gozam
do direito de preferência na transmissão de quotas, por acto entre
vivos, a favor de terceiro, desde que não seja cônjuge ou filho do
sócio cedente.

3 � No caso de haver vários interessados na aquisição das quotas
objecto da pretensão de venda as ditas quotas serão distribuídas en-
tre eles proporcionalmente ao valor nominal total das quotas de que
for titular cada um dos sócios interessados.

4 � A transmissão de quotas por morte será livre quando o su-
cessor seja o cônjuge ou ascendente ou descendente em linha recta
do alienante.

5 � Nas restantes transmissões por morte será necessário o con-
sentimento da sociedade. A sociedade e, subsidiariamente, os demais
sócios, terão direito de preferência, e para esse efeito, quando o
sucessor se apresente a exercer os seus direitos relativos à quota
transmitida, o órgão de administração convocará uma assembleia geral
de sócios no prazo de 15 dias com vista à deliberação relativa à
transmissão solicitada, e, no caso de a deliberação ser desfavorável,
relativamente a todas ou parte das quotas transmitidas por sucessão,
dará conhecimento a todos os sócios do seu direito de preferência.

6 � No caso de exercício do direito de preferência mencionado
no número anterior, pela sociedade ou por algum dos sócios, deve-
rão estes pagar aos sucessores o valor real das quotas, sendo este
determinado na forma legalmente prevista.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbe à gerência.

2 � Podem ser eleitos gerentes pessoas estranhas à sociedade.
3 � Os gerentes, que são dispensados de caucionar o exercício do

cargo, terão a remuneração que for fixada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral, ficando desde já designado como
gerente o sócio Luís Fernandes Ferro.

2 � Tanto a sociedade como a gerência poderão constituir man-
datários ou procuradores, os quais poderão ser pessoas estranhas à
sociedade, com poderes para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

3 � A sociedade obriga-se, válida e eficazmente, com a assina-
tura de um gerente, ou com a assinatura de um procurador com po-
deres especiais.

ARTIGO 9.º

Salvo os casos para que a lei exija forma e prazos especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por carta registada com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

1 � É permitida a amortização de quotas, nos seguintes casos:
a) Se a quota tiver sido adquirida com violação dos direitos de

preferência estabelecidos neste pacto social;
b) Se o sócio exercer fora da sociedade, directamente ou integra-

do noutra sociedade, actividade igual ou concorrente às que a socie-
dade estiver a exercer, sem prévia autorização desta;

c) Se a quota for objecto de penhora ou de qualquer outro proce-
dimento judicial.

2 � Nos casos referidos nas alíneas a) e b), a amortização será
feita pelo seu valor nominal.

3 � No caso contemplado na alínea c), a amortização será feita
pelo valor que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidos
5 % para o fundo de reserva legal, serão aplicados conforme for deci-
dido em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, operando-se a
respectiva liquidação de acordo com o que for deliberado em assem-
bleia geral, que também nomeará os liquidatários.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, em substituição legal da Con-
servadora, Fátima da Conceição Bonito Pinto Rodrigues.

2001776322

VILA VIÇOSA

AVIN, EXPORTAÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 552/
031022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031011.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Josué António Almeida Bacalhau,
casado com Maria de Fátima Medinas Marcão Bacalhau na comu-
nhão de adquiridos; Ricardo Raul Marcão Bacalhau, residentes na
Avenida de 25 de Abril, 50, Vila Viçosa e Diogo Passinhas Querido
Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua de Henrique Pousão, 9,
1.º, direito, Vila Viçosa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avin, Exportação de Material
Informático, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 9,
1.º, direito, na freguesia de Conceição, do concelho de Vila Viçosa.
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2 � A gerência pode transferir a sede para qualquer outro local
do concelho ou concelhos limítrofes, e, bem assim, criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exportação de produtos de
informática e comércio de componentes informáticos no mercado
internacional, Europa e América.

2 � A sociedade pode adquirir participações em quaisquer outras
sociedades, ainda que com objecto diferente ou reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros. correspondente à soma de três quotas: duas com o valor
nominal de 1750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Josué
António Almeida Bacalhau e Ricardo Raul Marcão Bacalhau, e uma
com o valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Diogo
Passinhas Querido Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração dos sócios, pertence ao gerente ou gerentes nomeados em
assembleia geral, ficando desde já designados gerentes todos os só-
cios.

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

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas a estranhos, ficam dependentes do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas, nos
casos seguintes:

a) Acordo com o titular;
b) Arresto, penhora ou qualquer outro modo de apreensão judicial

da quota;
c) Cessão de quota a estranhos sem o consentimento da socie-

dade;
d) Se, em partilha, por divórcio ou separação judicial, deixar a quo-

ta de pertencer ao sócio
ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas obri-
gatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Meni-
no de Ouro Azeitona Martins. 2006118226

FARO

ALBUFEIRA

SACLA � SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL
LAMEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1395/
940225; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 25/
20031016.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 22, elaborada em 12 de
Maio de 2003, pela qual nomearam Artur Manuel Menezes Leal,
para o cargo de administrador.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel Se-
queira Zambujo Rosa. 2003769129

NANCY � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2371/
20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505468808; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20031017.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 4, elaborada em 15 de
Outubro de 2003, pela qual deslocam a sede para a Rua de Camilo
Castelo Branco, edifício Areias Mar, loja B, Albufeira.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2003769137

DOS DELFINOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1831/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504110152; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 23 e 24/20031017.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, a foto-
cópia da acta, lavrada em 4 de Agosto de 2003, pela qual Gisela
Sokeland, renunciou à gerência, e nomeiam gerente Mathias Hansen,
casado, residente em Nikolaustrasse, 9, 23 611 Bad Schwartau, Ale-
manha.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2003769145

FARO

PAULO J. D. FILIPE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo de Lagos, bloco C, 1.º, esquerdo,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4987/
20031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506709485; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031003.

Certifico que, pelo único sócio Paulo Jorge Duarte Filipe, foi
constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo J. D. Filipe, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Gonçalo de Lagos,
bloco C, 1.º, esquerdo, na cidade e concelho de Faro, freguesia de
São Pedro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Adminis-
tração imobiliária. Urbanização para venda, e comércio de obras de
arte.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único poderá efectuar prestações suplementares de
capital até 30 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

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.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003721274

ÁREAS CREATIVAS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 12, 1.º, B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4988/
20031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506708098; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20031003.

Certifico que entre Manuel Augusto Garrana Vieira Martins e Lí-
gia Marina da Costa Dias Sousa Júdice Martins, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Áreas Creativas, Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho de Albu-
querque, 12, 1.º, B, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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, uma
de cada sócio.

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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu mas com ele compatí-
vel, e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003721339

ARKIPRUMO � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Lázaro Cortes, 5, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4993/
20031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506728943; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031010.

Certifico que, pelo único sócio Osvaldo José Saraiva de Sousa, foi
constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARKIPRUMO � Arquitectura e
Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Lázaro
Cortes, 5, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos de arqui-
tectura. Construção civil e obras públicas. Compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim. Comércio de materiais
e equipamentos para construção civil, equipamentos informáticos e
acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O referido capital se encontra realizado em dinheiro, em 50 %,
devendo os restantes 50 % serem realizados no prazo máximo de
cinco anos.

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

O sócio único poderá decidir pela constituição de prestações su-
plementares de capital até ao montante máximo de 50 vezes o va-
lor do capital social e, também, poderá fazer à sociedade, os supri-
mentos de que esta carecer, mediante as condições de juro e
reembolso por ele a fixar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003592059

OLHÃO

ROGÉRIO SIMÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1713/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504736906; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos, relativos às contas do ano de exercício de 2001.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2000246494

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

ELLYVANHULST REAL ESTATE � IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cerro do Botelho, Corotelo, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 431; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030902.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ellyvanhulst Real Estate � Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Cerro do Botelho,
Corotelo, freguesia e concelho de São Brás de Alportel, com ende-
reço postal no apartado 222.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Neves Lázaro. 2001787642

L. BORDEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua de António Rosa Brito, 8, 1.º, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 432; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. Bordeira & C.ª, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Rosa Brito, 8,
1.º, na vila, freguesia e concelho de São Brás de Alportel.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imo-
biliários. Construção de casas para venda. Indústria preparadora de
cortiça.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 70 000 euros, pertencente à sócia Lígia Maria
Martins Norte Bordeira, e outra no valor nominal de 30 000 euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Dias Bordeira Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao equivalente a cinco vezes o valor do capital social,
nos termos deliberados em assembleia geral.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos que
importem responsabilidade para a mesma, em juízo e fora dele, na
aquisição, alienação, locação activa ou passiva de quaisquer bens
móveis ou imóveis e celebração de actos e contratos de qualquer
natureza, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto social diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou, ainda, em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios depende do con-
sentimento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o
qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Neves Lázaro. 2001903766

GUARDA

CELORICO DA BEIRA

DAVID BERNARDO � COMÉRCIO E FABRICO
DE PRESUNTOS E ENCHIDOS DA QUINTA DO MARRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 265; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
29102003.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2001328737

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 12; identificação de pessoa colectiva n.º 500374686;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 1 e 2/21102003.

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

a) Cessação de funções do gerente Amílcar Pinto Lopes.
Data: 19 de Outubro de 2003.
Causa: renúncia.
b) Nomeação da gerente Irene da Conceição Pinto Lopes.
Data: 11 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda Dias
Correia. 2001492588
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FORNOS DE ALGODRES

PIROTECNIA J. PONTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 184/030917; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030917.

Certifico que João da Costa Pereira Pontes, casado, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pirotecnia J. Pontes, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta da Anaboa, freguesia de
Juncais, concelho de Fornos de Algodres.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a fabricação de explosivos, munições e artigos
de pirotecnia. Produção de espectáculos de pirotecnia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está representado por uma quota
no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio único João
da Costa Pereira Pontes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio único, será exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já afecta ao sócio único João da Costa Pereira Pontes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 50 000 euros.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e, ainda, me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Rocha No-
bre Pacheco. 2001522975

MANTEIGAS

SOCIEDADE TÊXTIL DOS AMIEIROS VERDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 1/
850415; identificação de pessoa colectiva n.º 500268894; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 26; número e data da apresentação:
2/031015.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 30 de
Julho de 2003, Dr. José Carlos Newton da Silva Faria, cessou as suas
funções de administrador, por renúncia.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Célia Maria Lopes Es-
pinho. 2001560648

SEIA

JOSÉ LUÍS PIRES & PIRES, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 921/
021126; identificação de pessoa colectiva n.º 501247440.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação of. 13/
030826.

Cessação de funções de gerente de José Manuel Rogeira de Jesus,
por renúncia, em 30 de Junho de 2003.

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 12/030826.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Gerência: a cargo dos sócios Paulo Sérgio da Silva Oliveira e Luís

Pedro Gonçalves Catarino, nomeados gerentes, em 30 de Junho de
2003.

Forma de obrigar: sendo necessárias e suficientes as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios Paulo Sér-
gio da Silva Oliveira e Luís Pedro Gonçalves Catarino, já designados
gerentes, sendo necessárias e suficientes as assinaturas conjuntas dos
dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486916

A. R. O., COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 963/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º P 506727122; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031023.

Certifico que Alberto Rodrigues Oliveira, casado com Ana Paula
Garcia da Silva Clara Oliveira na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade unipessoal por quotas, a qual se regerá pelo pacto
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. R. O., Comércio e Assistência
de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Amândio Mota
Veiga, edifício Anabela, rés-do-chão, sita na cidade de Seia.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, assistência e reparação de
electrodomésticos diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota igual do valor nominal de
5000 euros, pertencente a Alberto Rodrigues Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence ao sócio, que desde já fica nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e ou em sociedades regu-
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ladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de em-
presas, ou estabelecer outro tipo de contratos de parceria com socie-
dades legalmente constituídas.

ARTIGO 6.º

1 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 5000 euros, reembolsáveis quando julgadas
dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em as-
sembleia geral, que delibere o reembolso, desde que deliberado.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição que forem fixadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamentos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento,
obras de adaptação e instalação da sede social, e tomar o arrenda-
mento de imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486983

ALBERGARIA SENHORA DO ESPINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 960/
030930; identificação de pessoa colectiva n.º P 506680231; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/030930.

Certifico que entre António José Santos Moura, casado com Isa-
bel Maria Santos Amaro Moura na comunhão de adquiridos, e Maria
Natália Moura dos Santos, viúva, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albergaria Senhora do Espinheiro,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Senhora do Espinheiro, desta fre-
guesia e concelho de Seia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social albergaria, restaurante e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
7500 euros, pertencente ao sócio António José Santos Moura, e outra
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Natália Moura dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoante
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de ambos os sóci-
os, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações 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 regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 vezes o capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios.
A cessão de quotas nos restantes casos depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de
cessão a título oneroso, Ficando já autorizada a sua divisão.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado no Banco Totta & Aço-
res, S. A., a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos de leasing e a
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, 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.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486932

NATÁLIA DO VALE & DULCE HENRIQUES,
CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 957; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 506629066; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/030916.

Certifico que entre Dulce Maria Almeida Santos Henriques, ca-
sada com João Manuel Matos Henriques na comunhão de adquiridos,
e Natália Maria Caetano do Vale, casada com José Fernando Pereira
Pinheiro na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Natália do Vale & Dulce Henri-
ques, Cabeleireiros, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezem-
bro, 62, nesta cidade, freguesia e concelho de Seia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social salão de cabeleireiros que irá
desenvolver a actividade de lavagem, corte, secagem, coloração e
ondulação de cabelo. Desenvolvimento de actividades diversas rela-
cionadas com o tratamento do cabelo.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoante
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de ambas as só-
cias, desde já designadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo corri objecto diferente do seu e ou sociedades regula-
das por leis especiais, em agrupamentos complementares de empre-
sas ou estabelecer outro tipo de contratos de parceria com sociedades
legalmente constituídas.
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ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 5000 euros, reembolsáveis quando julgadas
dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em as-
sembleia geral, que delibere o reembolso e desde que deliberado por
unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital so-
cial.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade,
quando esta deles carecer nas condições de retribuição que forem
fixadas em assembleia geral.

3 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre
sócios. A cessão de quotas nos restantes casos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no
caso de cessão a título oneroso, ficando já autorizada a sua divisão.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado no Banco Comercial Por-
tuguês, S. A., agência de Seia, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, aquisição de equipamentos e materi-
ais indispensáveis ao seu funcionamento, obras de adaptação e
instalação da sede social e tomar o arrendamento de imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486967

LEIRIA

ANSIÃO

BERBIS � PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Externato António Soares Barbosa, 4, 2.º,
direito, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 615/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504865587; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/031028.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi efectuado a alteração par-
cial do contrato, aumento de capital da sociedade supra-referida, pelo
que o artigo 3.º foi alterado, ficando com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 75 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Américo Luís Lopes Bispo e Dina Maria Mendes Diogo Bispo.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 2006165038

BOMBARRAL

CENTIEIRO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 215/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501906924; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248840

PAIXÃO � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 106/
810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501175695; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A SAjudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248858

ANDRÉ & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 567/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 500906645; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248874

ANTÓNIO ALFREDO FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 354/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502850167; rece-
bido em: 01072003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248890

FRUTO SÃO � SOCIEDADE FRUTEIRA
DE SÃO MAMEDE OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 79/
800103; identificação de pessoa colectiva n.º 500873011; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248866

PAULA, FRANCISCO & HIPÓLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 68/
791017; identificação de pessoa colectiva n.º 500656096; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Do-
mingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248939

MANUEL RODRIGUES FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 132/
820319; identificação de pessoa colectiva n.º 501415211; rece-
bido em: 30062003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248920

ODETECONSTRÓI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E VENDAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 676/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506103170; re-
cebido em: 01072003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249229

MANUEL DOS SANTOS FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 130/
820305; identificação de pessoa colectiva n.º 501275894; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248912

DASSILVA, S. A. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 510/
970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503966797; rece-
bido em: 30062003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248955

LEIRIA

TECNOGORDALINA � FORNOS PARA CERÂMICA, L.DA

Sede: Rua das Alfaiatas, 83, freguesia de Colmeias,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9010/
030926; identificação de pessoa colectiva n.º P 506717933; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 55/030926.

Certifico que entre Rui Manuel Gordalina Carvalho, contribuinte
fiscal n.º 147906148, e mulher, Maria Helena da Silva Carvalho,
contribuinte fiscal n.º 147906288, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Marrazes, e ela da
freguesia de Colmeias, ambas do concelho de Leiria, nesta última
residentes, na Rua das Alfaiatas, 83, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECNOGORDALINA � Fornos
para Cerâmica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Alfaiatas, 83, fregue-
sia de Colmeias, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização e reparação
de fornos para cerâmica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Rui Manuel Gordalina Carvalho e Maria Helena da Silva Carva-
lho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Rui Ma-
nuel Gordalina Carvalho.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2005096270
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D�NOVO EM FORMA � CENTRO DE ESTÉTICA, L.DA

Sede: Estrada de Figueira da Foz, letra D, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9011/
030929; identificação de pessoa colectiva n.º P 506711250; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030929.

Certifico que entre:
1.ª Maria José Prates Marques Carreira e Silva, contribuinte fiscal

n.º 162597649, casada com Isidro Manuel Duarte e Silva sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Couço,
concelho de Coruche, residente na Estrada Nacional n.º 109, 19, lugar
de Paço, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria;

2.ª Maria João Mendes Batista Armindo de Campos, contribuinte
fiscal n.º 153925175, casada com João Carlos Pratas de Campos sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Pousos,
concelho de Leiria, residente na Rua de António Campos, lote 24,
freguesia, concelho e cidade de Leiria;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma D�Novo em Forma � Centro de
Estética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Figueira da Foz,
letra D, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de centro de estética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 17 500 euros, pertencente à sócia
Maria José Prates Marques Carreira e Silva, e uma de 7500 euros,
pertencente à sócia Maria João Mendes Batista Armindo de Cam-
pos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2005096288

TRANSPORTES FONSECA & GASPAR, L.DA

Sede: Rua dos Andrezes, sem número, Bajouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7106/
20000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505063000; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
75/20030919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Paulo Renato Pereira Gaspar, por ter renunciado,
em 18 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2005096164

NARCILIS � CONTABILIDADE E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Estrada dos Pinheiros, 88, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7306/
010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505236125; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 63/20031001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 2.º do contrato, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade, formação profissional, explicações e apoio escolar, e
comercialização de hardware e software.

O pacto actualizado, ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005116416

GERMANO CARNES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Esteliana, 120, Azabucho, freguesia de Pousos,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9024/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º P 506341828; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 50/031007.
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Certifico que, por António Fernando Trindade de Sousa Germano,
contribuinte fiscal n.º 159743761, e mulher, Maria do Céu Lourenço
Gomes, contribuinte fiscal n.º 189803835, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Marrazes, conce-
lho de Leiria, e ela de Angola, residentes na Rua da Esteliana, 120,
lugar de Azabucho, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Germano Carnes � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Esteliana, 120, lugar
de Azabucho, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
produtos alimentares e outros artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios António Fernando Trindade de Sousa Germano e Maria do Céu
Lourenço Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2005117129

MARTINS & MARTINS BRÁS, L.DA

Sede: Quinta de São Bartolomeu, lote 4, 6.º, esquerdo,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9025/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º P 506663086; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 51/031007.

Certifico que entre:
1.º Luís Miguel Martins Brás, contribuinte fiscal n.º 176572988,

casado com Maria Fernanda Domingues Leal sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia, concelho e cidade de Leiria,
onde reside na Urbanização Vale da Cabrita, lote 7, 4.º;

2.º Marco António Martins Brás, contribuinte fiscal
n.º 199692629, solteiro, maior, natural da dita freguesia, concelho
e cidade de Leiria, onde reside na Quinta de São Bartolomeu, lote 4,
6.º, esquerdo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7326100, de 27 de Setembro de 1999,
e 9786853, de 21 de Março de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria.

E por eles foi dito que constituem entre si a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de São Bartolomeu,
lote 4, 6.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, calçado 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, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Luís Miguel Martins Brás e Marco António Martins Brás.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2005096148

DIGITAC � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua do Padre João Barreiro, 57, freguesia de Pousos,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9027/
031009; identificação de pessoa colectiva n.º P 506724077; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 86/031009.

Certifico que entre:
1.º Dr. Jorge Pereira Reis, contribuinte fiscal n.º 157062651, ca-

sado com Cristina Maria Mendes de Carvalho sob o regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, residente na Urbanização da Charneca do Bailadoiro, lote 57,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria;

2.ª Cecília Maria Pereira dos Reis, contribuinte fiscal
n.º 195597966, solteira, maior, natural da dita freguesia de Fátima,
residente na Quinta de Silvã, lote 114, 3.º, direito, freguesia de La-
pas, concelho de Torres Novas;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIGITAC � Serviços Médi-
cos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre João Barrei-
ro, 57, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e
meios de diagnóstico.

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 4900 euros, pertencente ao sócio
Jorge Pereira Reis, e uma de 100 euros, pertencente à sócia Cecília
Maria Pereira dos Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jorge Pe-
reira Reis.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 se-
guida, 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.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2005096229

MARINHA GRANDE

RESTAURANTE LARGO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1256; identificação de pessoa colectiva n.º 503271390; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social para 80 000 euros, e feito o reforço e alteração da
denominação do capital social, tendo, em consequência, sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 80 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 40 000 euros cada, uma de cada um dos sócios Manuel José
Santo da Silva e Maria de Fátima Gomes Duarte.

§ 1.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos a condições a fixar em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade poderá exigir dos seus sócios prestações suple-
mentares de capital até cinco vezes o valor do capital social.

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

Conferido, está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108697

PENICHE

SOCIEDADE TURÍSTICA APARTAMENTOS
DONA RITA PARK, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1301;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031016.

Certifico que entre Mateus Ventura Pereira Marteleira e mulher,
Ana Maria Augusta Matias Marteleira, casados na comunhão de adqui-
ridos Rita Alexandra Matias Marteleira, solteira, maior; Felícia Matias
Marteleira, solteira maior, e Marteleira � Hotelaria, L.da, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Turística Apartamen-
tos Dona Rita Park, S. A., e tem a sua sede na Avenida do Golfe,
Complexo Turístico do Botado, no lugar de Consolação, freguesia
de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.
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2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
simples deliberação da administração.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos e hoteleiros.

CAPÍTULO II

Capital, acções e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais bens e valores, e representado por
10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, livremente
convertíveis.

3 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 ou 5000 acções.
4 � Os títulos de acções, quer provisórios, quer definitivos, serão

sempre assinados por dois administradores, sendo sempre obrigató-
ria a do presidente, podendo ser apostas por chancela, nos termos
legalmente admitidos.

5 � Nas transmissões de acções os accionistas não transmitentes
gozam de direito de preferência.

6 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas que efec-
tuem prestações acessórias pecuniárias, a título gratuito, consoante
o que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, emitir
obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos legal-
mente admitidos.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas com
direito a voto, que tenham 100 ou mais as acções registadas no livro de
registo de acções da sociedade, ou depositadas na sede social pelo, me-
nos, até cinco dias úteis antes do marcado para a assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto, podendo os accio-
nistas com um número inferior a 100 acções agrupar-se por forma
a completar esse número, fazendo-se então representar por qualquer
um dos agrupados.

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, de entre os accionistas ou não, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa, devendo a convocatória ser efectuada, nos termos da lei.

2 � A convocação é feita sempre que a lei o determine, o con-
selho de administração ou o fiscal único o entendam por conveniente.

ARTIGO 8.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral pode deliberar qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados.

2 � Se a deliberação versar sobre a alteração do contrato de socie-
dade, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assuntos para
os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar
presentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos,
acções correspondentes a dois terços do capital social. Em segunda
convocação, pode deliberar qualquer que seja o número de accionis-
tas presentes ou representados e o capital por eles representado.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração, composto por três membros, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

2 � Os administradores prestarão caução no montante fixado por
lei.

3 � A caução referida no número anterior poderá ser dispensada
pela assembleia geral, nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gestão dos negócios sociais, nomeadamente:

1) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
2) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam

contrárias à lei ou ao presente contrato;
3) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre

sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer
pessoas, singulares ou colectivas, do desempenho por conta e em
nome da sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

4) Transferir ou deslocar a sede social para outro ponto do terri-
tório nacional;

5) Adquirir e alienar bens e direitos, móveis ou imóveis, e onerá-
-los por qualquer forma;

6) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos seus membros
e escolher de entre os accionistas quem deva preencher as vagas até
à primeira assembleia geral, que deverá confirmar a nomeação ou
eleger outros;

7) Decidir sobre a participação, sua forma e respectivo quantita-
tivo no capital social de outras empresas, bem como sobre qualquer
forma de representação da sociedade em empresas singulares ou
colectivas, fixando as matérias sobre as quais os representantes re-
feridos não poderão tomar decisões sem prévia audiência do conse-
lho de administração;

8) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer
outras formas de remuneração ou regalias às pessoas singulares ou
colectivas, previstas no n.º 3 do presente artigo;

9) Deliberar sobre assuntos que, nos termos do n.º 7 do presente
artigo, lhe sejam postos pelos representantes da sociedade noutras
empresas.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente ou de dois
administradores, ou pela assinatura de um procurador, devidamente
mandatado pelo conselho de administração.

§ único. Para os actos de mero expediente a sociedade obriga-se
com a assinatura de um administrador ou procurador.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único é eleito em assembleia geral, que elegerá tam-

bém um suplente, por um período de quatro anos, podendo ser ree-
leito uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Ano social, resultados e dividendos

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos de cada exercício terão o destino que a assem-
bleia geral, por simples maioria, deliberar, tendo esta, legitimidade
para deliberar no sentido de não si proceder a qualquer distribuição
de dividendos em determinado exercício, devendo estas deliberações
incidir sobre a parte dos resultados remanescentes, após deduzida a
percentagem, legalmente prevista, destinada ao fundo de reserva
legal.

ARTIGO 14.º

A retribuição dos membros dos órgãos sociais serão fixadas em
assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

Em todos os casos de dissolução da sociedade, serão os adminis-
tradores em exercício os liquidatários, excepto se a assembleia geral,
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por deliberação tomada nos termos da lei, nomear outro ou outros
liquidatários, definindo sempre os seus poderes, remunerações, tempo
e forma de liquidação.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551912

AMADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 33;
identificação de pessoa colectiva n.º 500019312; data da apresen-
tação: 20031021.

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

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006028030

OESNOR � PRODUÇÃO AQUÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950362; data da apresen-
tação: 20031021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006028049

PESCONSER � PESCAS E CONSERVAS DE PENICHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 501789077; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/031014.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida, encontrando-
-se em liquidação, pelo prazo de três anos a contar de 14 de Julho de
2003.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551882

LISBOA
CASCAIS

COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE RÁDIO-TÁXIS
DA COSTA DO SOL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10-Cascais;
identificação de pessoa colectiva n.º 500399883; inscrição n.º 7 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas das apresenta-
ções: 53/020625 e 36/030429.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 � Apresentação n.º 53/020625.
Facto: designação dos órgãos sociais, em 1 de Junho de 2002, para

integrar o mandato de 2001-2003.
Direcção:
Presidente: Auto Táxis Carapita, L.da, com sede na Praceta da

Marquesa do Cadaval, 73, 6.º, Monte Estoril, representada por
Amílcar da Conceição Galvão Figueira;

Vice-presidente: Táxis Cardiga, L.da, com sede na Rua de Piamonte,
lote 63-A, Monte Estoril, representada por António Joaquim Costa
Abreu;

Secretário: Táxis Teixeira e Farinha, L.da, com sede na Rua Três,
zona 2, lote 15, Amoreira, Alcabideche, representada por Armando
Teixeira Rodrigues Neto;

Tesoureiro: Táxis Borges e Proença, L.da, com sede na Rua de
Júlio Diniz, lote 4, Pau Gordo, Alcabideche, Cascais, representada
por José Manuel Proença Mateus;

1.º vogal: Cooperativa Táxis D. Pedro I, C. R. L., com sede na
Travessa do Rio da Costa, lote 3, garagem 2, Amoreira, Alcabide-
che, representada por Albino da Conceição Henriques;

2.º vogal: Manuel & Zita Macedo, L.da, com sede na Costa da
Guia, lote C-4, bloco B, 12.º, F, Cascais, representada por Manuel
de Jesus Macedo;

Conselho fiscal:
Presidente: Táxis Sol de Cascais, L.da, com sede no Bairro da

Lagarteira, Vivenda Sol Nascente, Tires, representada por Manuel
António Pires Ribeiro;

1.º vogal: Táxis Penim, L.da, com sede na Rua de Francisco Ribei-
ro, lote 8, Tires, representada por José Manuel da Costa Filipe;

2.º vogal: Táxis Prata e Bordalo, L.da, com sede na Rua da Maceira,
Vivenda São João, lote 17, Zambujeiro, Cascais, representada por
José Manuel Gonçalves Pratas;

Suplente: Táxis Jorge Guimarães, L.da, com sede na Rua de 5 de
Outubro, lote 26, 2.º, direito, Bairro da Madorna, Parede, represen-
tada por Jorge Manuel Fernandes Silva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003127828

FISMOURA � GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 271/
990407-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503604526; ins-
crições n.os 5 e 6; números e datas das apresentações: 23/021128 e
4/031015.

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

5 � Apresentação n.º 23/021128.
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, a partir de 26 de Setembro de

2002.
Designação dos liquidatários: todos os sócios.
6 � Apresentação n.º 4/031015.
Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2000800190

ELVIENGE � PROJECTOS E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 676/
980522-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504174070; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 58/021129.

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: 31 de Agosto de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553467

AGIP PORTUGAL � COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 428/
961107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503436151;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11, inscrição n.º 13, averbamento
n.º 7 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e data das apresen-
tações: 46 a 49/021122.

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

11 � Apresentação n.º 46/021122 � Averbamento n.º 2 �
Cessação de funções do presidente e vogal do conselho fiscal Lu-
ciano Panaccia e Luigi Coppa, por renúncia, em 5 de Fevereiro de
2001.

13 � Apresentação n.º 47/021122.
Facto: nomeação do presidente e vogal do conselho fiscal:
Presidente: Carlos Martínez Senseroni, casado, Calle Cepitán Haya,

48, Madrid;
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Vogal: Vicente Martínez Castellanos, casado, Calle Cepitán Haya,
48, Madrid;

Prazo: para completar o mandato em curso.
Data da deliberação: 6 de Abril de 2001.
9 � Apresentação n.º 48/021122 � Averbamento n.º 7 � Ces-

sação de funções do presidente do conselho de administração Emilio
Scanga, por renúncia, em 14 de Maio de 2001.

14 � Apresentação n.º 49/021122.
Facto: nomeação do presidente do conselho de administração.
Presidente: Jean Marie Pironnet, casado, Via Lamentina, 449,

Roma.
Prazo: para completar o mandato em curso.
Data da deliberação: 30 de Julho de 2001.
Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes

às prestações de contas da sociedade em epígrafe dos anos 2000 e
2001.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553343

PERFUMARIA ALS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 786/
011207-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504620932; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/021126.

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 Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553386

CARLISMA � TRANSPORTE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 496/
990712-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504314084; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/021126.

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

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

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARLISMA � Transporte
Mercadorias, L.da, e tem a sua sede na Travessa das Escadinhas, 12,
Valejas, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
25 000 euros, pertencente ao sócio Ismael Paulo dos Santos Gon-
çalves; uma de 20 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Amaral
Ferreira Coelho, e outra de 5000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Laranjeira da Silva.

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553408

W. E. � CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 000/
021126-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503499382;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/021126.

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

Sede: Urbanização Torre da Aguilha, lote 21, 4.º, esquerdo, Cabeço
de Mouro, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553416

CAFÉ O PANDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7205/
911018-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502640910;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 3 e 4/021126.

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

1 � Apresentação n.º 3/021126 � Averbamento n.º 1 � Cessa-
ção de funções dos gerentes Luís Fernando Fortuna Freitas e Maria
Manuela dos Santos Roque de Almeida, por renúncia, em 25 de Se-
tembro de 2002.

7 � Apresentação n.º 4/021126.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes designados: Luís Filipe Pereira Martins da Cunha e Ma-

ria Fernanda do Carmo Pereira da Cunha.
Data: 25 de Setembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2000831885

TELEVAGA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 535/
961223-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 6 e 7/021126.

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

5 � Apresentações n.os 6 e 7/021126 � Averbamento n.º 1 �
Cessação de funções dos gerentes Jorge Miguel Neto Gomes e Paulo
Jorge Freire da Cunha, por renúncia, em 19 de Setembro de 2002 e
13 de Novembro de 2002, respectivamente.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553424

SOLPLAY � EXPLORAÇÃO
DE ESPAÇOS LÚDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 377/
980127-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504076477; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 19/021127.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na promoção de actividades
desportivas e de lazer. Aluguer de espaços para a promoção de even-
tos institucionais, desportivos, promocionais, culturais e de lazer.
Exploração de bar e restaurantes. Aluguer de espaços destinados ao
parqueamento automóvel. Exploração de estação de serviço. Ocu-
pação de tempos livres de crianças. Ensino de actividades desporti-
vas, lúdicas e de lazer. Comércio de materiais conexos às activida-
des. Exploração da actividade de hotelaria e turismo, arrendamento
de espaços. Cessão de exploração de estabelecimento comercial.

2 � (Mantém-se.)
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553432

LUMAG � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6181/
890627-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502188758; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 18/021127.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º, n.º 1, do contrato social, que passa a ter

a seguinte redacção:
3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comércio de materiais de construção e decoração. Comércio e alu-
guer de equipamentos de construção civil. Produção e comércio de
betão pronto. Comércio de combustíveis e lubrificantes a retalho.
Prestação de serviços na área de manutenção de máquinas, viaturas
e equipamentos industriais, bem como comércio de peças e acessó-
rios destinados aos mesmos. Transporte rodoviário de passageiros,
transporte rodoviário de mercadorias por conta própria e por conta
de outrem.

2 � (Mantém-se.)

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553440

TRIBAL URBANO � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 560/
970107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503804940; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 16/021127.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas no valor nominal de:
2550 euros, pertencente ao sócio José Pedro Santos Almeida
Ascenção; 1225 euros, pertencente ao sócio Eduardo Jorge do Mon-
te Viegas, e de 1225 euros, pertencente ao sócio Nuno Rodrigo Gavino
da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a assinatura conjunta de dois

gerentes, sempre obrigatória a assinatura do sócio José Pedro Santos
Almeida Ascenção.

3 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2000783767

PAPIRO � EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 955/
010125-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505067064; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/021128.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 5.º e aditado o artigo 7.º-A do contrato so-

cial, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem o capital social de 40 000 euros, represen-
tado por 400 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � No caso de alienação de acções nominativas ou de subscrição
de novas acções representativas de aumento de capital, terão prefe-
rência os accionistas que o forem à data da subscrição, na proporção
das que já possuam, salvo se de outro modo for deliberado pela as-
sembleia geral.

3 � Se algum accionista não quiser usar do seu direito de prefe-
rência, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se
sempre a proporção da posição accionista que detenham.

ARTIGO 7.º-A

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá ser impos-
ta aos accionistas a realização de prestações acessórias de carácter
pecuniário, nomeadamente a realização de prestações suplementa-
res de capital, até ao montante de 10 vezes o capital social.

2 � As prestações previstas no número anterior serão efectuadas
onerosamente.

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2000800440

IMOBILIÁRIA DO LAGOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7757/
920918-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502845210; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 76/021129.

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: 4 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002553459

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FERNANDES
& SYDNEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5665-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501926160; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 41/030710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o artigo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 24 939 euros e
89 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas: uma de 23 692 eu-
ros e 90 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel Gonçalves Fernan-
des, casado com Maria Antónia Monteiro Guerreio Fernandes no
regime da comunhão geral, residentes na Avenida de Carolina
Micaelis, 8, 5.º, esquerdo, em Linda-a-Velha, e outra de 1246 euros
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e 99 cêntimos, pertencente a Sidney Guerreiro Fernandes, solteiro,
maior, residente na Rua de Ceuta, 1, em Linda-a-Velha.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005791997

TRAÇO 72 � PROJECTOS DE COMUNICAÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 619-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505422492; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/020925.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241278

REVIPLÁSTICO � REPARAÇÕES E REVESTIMENTOS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9219/
940906-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503288837; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 200/011227.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, já entrado na caixa so-
cial, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma em
nome de Luís Monteiro Parente, de 4245,79 euros, e outra de Ruben
Neves Parente, de 754,21 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241349

ENGIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8908-

-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500121885; averbamen-
to n.º 3 à inscrição n.º 88, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 92 e
inscrição n.º 95; números e data das apresentações: 65 a 67/030410.

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

Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Ismael Antunes Hernandez Gaspar e da vogal Maria Paula Queirós
Vasconcelos Mota de Meireles, por renúncia, em 28 de Março
de 2003.

Cessação de funções dos administradores Augusto Manuel Fontes
de Carvalho, António Martinho Ferreira de Oliveira, Paulo José
Ferreira de Sousa Dias Pinheiro, Carlos Alberto Grilo Pascoal e
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins, por renúncia, em
28 de Março de 2003.

Nomeação do conselho de administração para completar o man-
dato de 2000-2003:

Presidente: António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota, casa-
do, Rua de Luís Woodhouse, 321, Porto;

Vogal: Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo, casado, Rua do
Arquitecto Viana de Lima, 260, Foz do Douro, Porto;

Vogal: Ismael Antunes Hernandez Gaspar.
Data da deliberação 26 de Março de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003221832

TECNIVALA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3575-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500880360; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 15/020829.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe em socie-
dade unipessoal, passando a denominar-se TECNIVALA � Empre-
sa de Construções, Unipessoal, L.da, que passa a reger-se pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TECNIVALA � Empresa de Cons-
truções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Açores, lote
105, Queijas, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a indústria da construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 37 409 euros e 85 cêntimos, encontra-se
totalmente realizado em dinheiro e é representado por uma quota
do valor nominal de 37 409 euros e 85 cêntimos, pertencente à sócia,
Beatriz Vital Estrompa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta à sócia, Beatriz Vital Estrompa,
já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, sendo a sua assinatura necessária e sufi-
ciente para vincular a sociedade.

ARTIGO 5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a soci-
edade que sirvam à prossecução do objecto desta.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, bem
como em agrupamentos complementares de empresas, ainda que com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até 10 vezes o
capital social à data da deliberação.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866369

COUNTRY FORM � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 862-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504023608; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: OF./030725

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

1 � Averbamento n.º 1 � OF./030725.
Cessação de funções de gerente de Carlos Jorge Monteiro da Silva

Vivas, por renúncia, em 22 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884685

COLÉGIO OS PEQUENOS TRAQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 567-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030910.
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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 Colégio Os Pequenos Traquinas,
L.da, e tem a sua sede e domicílio na Rua do Prof. Doutor Sousa
Martins, 10 a 10-A, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sociedade deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício das actividades de colégio-
-creche-infantário.

ARTIGO 3.º

O capital social é 5000 euros, está integralmente realizado em
numerário e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria de Jesus Amado
Piriquito e António Carlos Saraiva de Sá Magalhães.

ARTIGO 4.º

São exigíveis prestações suplementares até ao limite global cor-
respondente ao dobro do capital social e nos demais termos que forem
deliberados pelos sócios, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas, bem como a sua divisão,
dependem do consentimento da sociedade, prestado em assembleia
geral, excepto se efectuadas em benefício de sócios.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, têm a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os sócios, depois, direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � Precedendo deliberação unânime dos sócios, a amortização
de quotas é permitida nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição e inabilitação de qualquer sócio;
c) Por falência ou insolvência de sócio;
d) Por penhora, arresto, arrolamento ou outro procedimento ju-

dicial ou administrativo sobre uma quota.
2 � A contrapartida da amortização, para os casos das alíneas

b), c) e d), será o valor que à quota amortizanda corresponder pelo
último balanço social aprovado.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em seis prestações semestrais, iguais, sem juros, com os
vencimentos que forem determinados em assembleia geral.

4 � A amortização considera-se efectuada, seja pela assinatura
do recibo correspondente, seja pela consignação em depósito da
primeira prestação em estabelecimento de crédito, à ordem de quem
de direito.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem a
um ou mais gerentes, designados pelos sócios em assembleia geral,
com ou sem remuneração, conforme também for deliberado.

2 � São, no entanto, desde já designados gerentes os dois sócios,
Maria de Jesus Amado Piriquito e António Carlos Saraiva de Sá
Magalhães.

3 � Para que a sociedade se considere vinculada em todos os seus
actos, contratos e documentos são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005751545

CALBERTEK, SISTEMAS INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 562-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030909.

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

1.º

A sociedade adopta a firma CALBERTEK, Sistemas Informáti-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Mirante, 35, 2.º, direito,
Pendão, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de bens e serviços rela-
cionados com os sistemas de informação das empresas. Importação
e exportação de produtos de informática, software e hardware para
todos os tipos de plataformas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde ao valor da quota única, pertencente ao
sócio.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, desde já
nomeado gerente, e pelos que vierem a ser por ele nomeados.

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

6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos no interesse e para a prossecução do objecto social desta,
nomeadamente suprimentos de que esta careça.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005750018

F. S. & C. � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 254-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030918.

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 F. S. & C. � Exploração de
Restaurantes, L.da, e tem a sua sede em Lagoas Park, restaurante 1,
piso 0, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a transferência da sede
para outro local e a abertura ou encerramento, em território portu-
guês ou estrangeiro, de agências ou filiais, sucursais, delegações ou
qualquer outra espécie de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de res-
tauração, bebidas e cafetaria para consumo dentro e fora de estabe-
lecimento.

2 � A sociedade pode adquirir, onerar e alienar livremente par-
ticipações em sociedades com objecto social diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas, em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico e em associações em participação ou consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, que se encontra integralmente realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente a António Joa-
quim Barata de Freitas Simões; outra do valor nominal de 1500 eu-
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ros, pertencente a Martim Bianchi de Freitas Simões, e outra do valor
nominal de 1500 euros, pertencente a Jaime Ferreira Figueiredo
Cabral da Câmara.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite máximo de 10 vezes o montante do capital
social, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre vivos, total ou parcial, seja a que
título for, depende do consentimento da sociedade.

2 � Se nos termos do n.º 1 anterior, um sócio que pretender ali-
enar a sua quota deverá notificar a sociedade por carta registada,
com aviso de recepção, indicando o nome do pretendente cessioná-
rio e todas as condições da cessão.

3 � O consentimento da sociedade é expresso e dado ou negado
por deliberação dos sócios, tomada nos 60 dias seguintes à recepção
do pedido de consentimento.

4 � Se a sociedade não tomar a deliberação sobre o pedido de
consentimento nos 60 dias seguintes à sua recepção, a eficácia da
cessão deixa de depender do citado consentimento.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, aplicar-se-á o dis-
posto no artigo 231.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

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

a) Acordo com o titular;
b) Dissolução, falência, insolvência, morte ou interdição do sócio

titular;
c) Arresto, arrolamento, penhora, penhor ou qualquer outra for-

ma de apreensão judicial da quota;
d) Partilha amigável, inventário judicial ou separação de meações,

se a quota for adjudicada ao interessado não sócio;
e) Exclusão do sócio por violação das disposições do contrato de

sociedade.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, toma-

da no prazo de 90 dias, contados do conhecimento, por algum dos
gerentes, do facto que permite a amortização, tornando-se eficaz
mediante comunicação dirigida ao sócio por ela afectado.

3 � Salvo o caso previsto na alínea a) do n.º 1, em que prevale-
cerá o que for acordado, à contrapartida da amortização e à forma
de pagamento aplicam-se as disposições do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer um
dos gerentes e será feita por meio de carta registada, expedida com
a antecedência mínima de 15 dias, devendo ser indicados os assuntos
a tratar.

2 � Em primeira convocação, as assembleias gerais só poderão
reunir com a presença da, pelo menos, maioria do capital social.

3 � Os sócios apenas poderão fazer-se representar nas assem-
bleias gerais por intermédio dos seus cônjuges, ascendentes, descen-
dentes ou outros sócios ou ainda por representantes de pessoas co-
lectivas sócias da sociedade.

4 � Os sócios podem acordar que, observados os termos da lei, a
deliberação seja tomada por escrito.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção em juízo ou fora dele, activa e passivamente, será exercida por
gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral.

2 � Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de
gerentes e deliberar sobre a atribuição e montante das suas remune-
rações e sobre a dispensa de caução pelos mesmos.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, ficam,
desde já, nomeados gerentes da sociedade os sócios Martim Bianchi
de Freitas Simões e Jaime Ferreira Figueiredo Cabral da Câmara.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 9.º

A sociedade vincula-se nos seus actos e contratos pela seguinte
forma:

1) Com a intervenção de um gerente, se apenas tiver um gerente;
2) Com a intervenção conjunta de dois gerentes, se tiver dois ou

mais gerentes;

3) Com a intervenção de um ou mais procuradores, nos limites
dos poderes que lhes vierem a ser conferidos nos respectivos instru-
mentos de mandato.

ARTIGO 10.º

Os gerentes ou mandatários ficam expressamente proibidos de
subscrever em nome da sociedade quaisquer actos ou contratos es-
tranhos ao seu objecto social ou às suas actividades, designadamente
letras de favor, fianças, avales, cauções, abonações, termos de res-
ponsabilidade e demais garantias.

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros anuais, sem prejuízo das reservas exigidas por lei,
têm a aplicação que a assembleia geral decidir.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, por maioria simples, a
não distribuição de lucros aos accionistas ou a distribuição de parcela
menor do que a que consta do artigo 294.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução, a assembleia geral determinará a forma e
o prazo de liquidação e nomeará os liquidatários, fixando-lhes as
atribuições.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005747092

RIAJA � RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 715-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/021213.

Certifico que entre Rui Pedro Machado dos Santos de Jesus Arana
e Ilídio Manuel da Conceição Monteiro foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIAJA � Recuperação de Acti-
vos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Impasse Ilha Graciosa, 3, 5.º,
direito, freguesia de Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços, representação
de sociedades financeiras para recuperação de activos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2550 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Rui Pedro Machado dos Santos de Jesus Arana e Ilídio Manu-
el da Conceição Monteiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de todos os sócios, que desde já ficam designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta,
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo, o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade amortizar
qualquer quota aos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição, inabilitação, falência ou insolvência do titular;
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c) Arresto, arrolamento, penhora, arrematação ou venda judicial
ou qualquer outra providência cautelar sobre a quota;

d) Por morte do titular, se os herdeiros não quiserem continuar
na sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será apurada nos termos do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000806643

NAKI � LANGERIE E ACESSÓRIOS DE MODA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 718-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/021213.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação de NAKI � Langerie e Aces-
sórios de Moda, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de
Miguel Torga, 58-B, Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, estabelecer sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação social quer no território
nacional quer no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste em comércio de langerie, bijutaria e
acessórios de moda.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde a uma quota de igual valor, pertencente à sócia, Joa-
quina Maria Pais Apolinário Marques dos Santos.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos
estabelecidos pelas disposições aplicáveis do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo o capital social.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da única sócia, Joaquina
Maria Pais Apolinário Marques dos Santos, desde já nomeada geren-
te, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia não poderá dar a quota de que seja titular em garantia de
obrigações estranhas à sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824461

COLEU � COMPANHIA DE LIMPEZA DE ESPAÇOS
URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 291-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506253651; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 52/030317.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 52/030317 � Constituição

de sociedade, cujo contrato é o seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, duração, sede e objectivo

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de COLEU � Companhia de Limpe-
za de Espaços Urbanos, S. A., a sua duração é por tempo indetermi-

nado e passa a reger-se pelos presentes estatutos e demais legislação
aplicável.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é em Trajouce, na Avenida de 5 de Junho �
Dia Mundial do Ambiente, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais, e poderá, por simples deliberação do conselho de
administração, mudar a sua sede para outro local nos termos e limi-
tes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 3.º

1 � O objectivo da sociedade é a recolha de resíduos sólidos e
limpeza urbana e o seu transporte (na área dos concelhos de Cas-
cais, Oeiras e Sintra).

2 � Na prossecução do seu objectivo, e dentro dos limites da
legislação aplicável, a sociedade poderá realizar, designadamente, as
seguintes operações:

a) Adquirir, onerar ou alienar móveis e imóveis;
b) Participar no capital de outras empresas, qualquer que seja a

sua forma jurídica e objecto social, e alienar, livremente, participa-
ções sociais;

c) Realizar associações em participação;
d) Efectuar todas as demais operações legalmente permitidas e

necessárias à realização do seu objectivo.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 10 000 000$ e está dividido em 10 000
acções do valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � O capital social encontra-se realizado na sua totalidade.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social será, em qualquer momento, representado
por acções do tipo A e do tipo B, com as seguintes características:

a) As acções do tipo A serão nominativas e só podem ser detidas
pela Associação dos Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra para o
Tratamento de Resíduos Sólidos e ou por outras entidades que inte-
grem o sector público;

b) As acções do tipo B serão nominativas, podendo ser detidas
por entidades públicas ou privadas.

2 � Serão obrigatoriamente do tipo A as acções representativas
de 80% do capital social existente em cada momento.

3 � As acções do tipo A são livremente transmissíveis entre as
entidades a quem puderem pertencer, estando a transmissibilidade das
acções do tipo B dependente do prévio consentimento da sociedade.

4 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento
de capital, terão preferência os actuais accionistas, em relação às
acções de que puderem ser titulares e na proporção das que possuí-
rem.

5 � A assembleia geral pode deliberar, por maioria de quatro
quintos e desde que o interesse social assim o justifique, a supressão
do direito de preferência previsto no número anterior.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social está representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 1000$ cada uma, sendo 8000 do tipo A e 2000 do
tipo B.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções, podendo o
conselho de administração emitir certificados, provisórios ou defi-
nitivos, representativos daquele número de acções.

3 � As despesas de desdobramento dos títulos correrão por conta
dos accionistas que o requererem.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da legislação
aplicável, por deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, nos
termos da lei, e realizar sobre elas todas as operações legalmente
autorizadas.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais e, bem assim,
os esquemas de segurança social e de outras prestações suplementa-
res serão fixados por uma comissão de remunerações e segurança
social.

ARTIGO 11.º

Das reuniões dos órgãos de administração e fiscalização da socie-
dade serão sempre lavradas actas, devidamente assinadas por todos
os membros presentes, das quais constarão as deliberações de voto
discordantes, se as houver.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente até 31 de Março de
cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício,
proposta de aplicação de resultados ou quaisquer outros assuntos que
constem da ordem do dia;

b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que a
lei o determine, que qualquer dos órgãos sociais o entenda conveni-
ente ou ainda a requerimento de um ou mais accionistas que possu-
am acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será convocada por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 21 dias.

2 � A assembleia geral poderá funcionar quando estejam presen-
tes ou devidamente representados accionistas titulares de mais de
metade do capital social.

3 � Em segunda convocação, considera-se validamente constitu-
ída a assembleia geral qualquer que seja o número de accionistas pre-
sentes ou a percentagem do capital representado.

4 � Para efeitos de eleição de titulares dos órgãos sociais, alte-
ração do contrato, fusão, cisão, transformação da sociedade e disso-
lução, a assembleia geral só pode reunir, em primeira ou segunda
convocação, encontrando-se presentes ou devidamente representa-
dos accionistas titulares de, pelo menos, 75% do capital social.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral com mandatos de três anos,
reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

1 � Só podem estar presentes e participar na assembleia geral os
accionistas que tiverem averbadas em seu nome no livro de registo
da sociedade, até 10 dias antes da data marcada para a reunião, o
número mínimo de acções necessário para conferir voto.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão perma-
necer registadas em nome do accionista pelo menos até ao encerra-
mento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada 100 000$ corresponde um voto, sendo todavia tran-
sitoriamente aplicáveis os limites inferiores que forem fixados em
lei imperativa.

4 � Os accionista titulares de acções em número inferior ao
exigido para conferir voto poderão agrupar-se de forma a comple-
tar o mínimo exigido, fazendo-se então representar por qualquer dos
agrupados.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do conselho fiscal deverão assistir às assembleias
gerais, podendo tomar parte nas discussões, independentemente de
eles, ou as suas representadas, possuírem o capital mínimo exigido
neste artigo, mas só poderão votar os que tiverem esse direito.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões das
assembleias gerais nos termos previstos pelo Código das Sociedades
Comerciais.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas devem indicar,
em carta dirigida ao presidente da mesa, quem os representará na
assembleia geral.

3 � Nenhum accionista se pode fazer representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária que exija mai-
oria qualificada.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração será composto por um número
fixo de cinco membros.

2 � Os administradores são eleitos nominal e individualmente,
em assembleia geral, para um mandato de três anos, podendo ser
reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou
não o exercício do seu cargo segunda a decisão da assembleia geral
que os tenha eleito.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração designará, de entre os seus
membros, um presidente, um vice-presidente e um administrador-
-delegado.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria de votos, tendo o presidente, em caso de igualdade, o
voto decisivo.

3 � O presidente será substituído nas faltas ou impedimentos pelo
vice-presidente.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração deve fixar as datas ou a perio-
dicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo presidente ou por dois administra-
dores; as decisões tomadas deverão ser registadas na acta correspon-
dente.

2 � O conselho de administração funciona pela presença de, no
mínimo, três dos seus membros em exercício, salvo por motivo de
urgência, como tal expressamente reconhecida pelo presidente, caso
em que os votos podem ser expressos por correspondência ou por
procuração passada a outro administrador.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, um dos quais o presi-

dente ou, na sua ausência, o vice-presidente;
b) Pela assinatura dos mandatários, constituídos no âmbito do

correspondente mandato.
2 � Em assuntos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal, composto por um presidente, dois vogais efectivos e um su-
plente, todos eleitos em assembleia geral.

2 � Um dos vogais efectivos e o suplente serão revisores oficiais
de contas.

ARTIGO 23.º

As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria dos
votos expressos, estando presente a maioria dos membros em exer-
cício.
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CAPÍTULO IV

Disposições diversas

ARTIGO 24.º

1 � A assembleia geral que aprovar as contas poderá deliberar
que seja distribuído pelos accionistas menos de metade do lucro que,
nos termos da lei, seja distribuível.

2 � A assembleia geral poderá, definindo previamente os critéri-
os, fixar uma percentagem dos lucros a atribuir, a título de partici-
pação nos resultados, aos trabalhadores e aos membros do conselho
de administração.

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos e nos termos da lei.
2 � A assembleia geral que votar a dissolução da sociedade regu-

lará também o modo de proceder à sua liquidação e partilha.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Os administradores estão, desde já, autorizados a movimen-
tar a conta bancária referida no n.º 3 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, até à totalidade do saldo desta conta para
fazer face às despesas de constituição, registo, instalação e início de
actividade da sociedade e dos seus órgãos sociais.

2 � A administração fica autorizada a partir da presente data a
celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade no âm-
bito do respectivo objecto.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003231978

COLEU � COMPANHIA DE LIMPEZA DE ESPAÇOS
URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 291-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506253651; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 19/030811.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 19/030811 � Reforço de capital e altera-

ção parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 dos artigos 4.º e 6.º

4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e está dividido em 10 000
acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

6.º

1 � O capital está representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, sendo 8000 de tipo A e 2000 de tipo B.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005875392

FILIPE MATIAS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 667/
010313-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505363259; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 66/030131.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 150 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 75 000 eu-
ros cada uma e uma de cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005899771

POWER BITE � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 700/
010319-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505387948;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/030130.

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

1 � Apresentação n.º 35/030130 � Averbamento n.º 1 � Alte-
ração da sede.

Sede: Rua de Marcos Portugal, 1, 3.º, esquerdo, freguesia de Queluz.

Esta certidão está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005874418

ESPONJAUTO � MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 220/
011129-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505892472;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 58 e 59/030129.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º (n.º 2), 3.º (n.º 1) e 4.º (n.º 4) do

contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leopoldo de Almeida,

70, 3.º, frente, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Mar-
tins, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
respondente à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, tituladas uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
4 � São gerentes os sócios.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo.
1 � Apresentação n.º 58/030129 � Averbamento n.º 1 � Ces-

sação de funções dos gerentes António Manuel Gomes Gonçalves e
José Augusto Alves, por renúncia, em 26 de Dezembro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005874442



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 6 � 8 de Janeiro de 2004512-(186)

CASA DAS UTILIDADES DE AFONSO SEQUEIRA
MARIANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 816-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/030117.

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 Casa das Utilidades de Afonso
Sequeira Mariano, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lírios, 38, loja es-
querda, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos para
o lar, brinquedos, produtos higiene, alimentares, bebidas, quinquilha-
rias, marroquinarias, flores artificiais, bijutaria, produtos cosméticos,
têxteis para o lar, vestuário, calçado e artigos de bricolage. Bazar.

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.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005739367

ANA BORGES � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 735-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/021219.

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 Ana Borges � Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Terra da Figueira, 37,
em Manique, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de
Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na decoração, venda de artesana-
to, remodelação de imóveis, venda de mobiliário, arranjos de flores
e construção civil e obras públicas.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Ana Cristina Louren-
ço Moreira Pinto Borges.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824453

BACALDÉ � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 734-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506114341; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 38/021219.

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 BACALDÉ � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castelo Branco, 4, 2.º,
B, freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824445
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TÁXIS EURICO FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 731-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506398455; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 73/021218.

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 Táxis Eurico Fonseca, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cristóvão Falcão, 56,
5.º, B, 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, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Eurico Alexandre da
Fonseca.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824437

SENHOR DE SI � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PSICOLOGIA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 724-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/021216.

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 Senhor de Si � Prestação de
Serviços de Psicologia e Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta das
Serralheiras, Praça de José Cardoso Pires, 22, 1.º, frente, Algueirão,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe 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 na área
de psicologia, design, pintura, publicidade e decoração. Comerciali-
zação de publicações, livros, material didáctico e pedagógico, de
design, publicidade e pintura.

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-
cia.

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.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824410

LUÍS MARIANO � REBOQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 744-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/021227.

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 Luís Mariano � Reboques, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Afonso, 6, 2.º,
esquerdo, Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, conce-
lho 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 na prestação de serviços por meio
de veículos pronto socorro, designadamente transporte ou reboque
de veículos avariados ou sinistrados, de veículos destinados a substi-
tuir veículos avariados ou sinistrados, de veículos automóveis classi-
ficados como antigos ou de colecção, de veículos que não possam
circular na via pública e de veículos que se destinem e exposições ou
manifestações desportivas. Prestação de serviços de assistência téc-
nica 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 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.
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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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824402

INFORCIDADE � MANUTENÇÃO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 736-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/021220.

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 INFORCIDADE � Manutenção
Eléctrica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Fernandes, 5,
1.º, esquerdo, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos serviços de instalação e ma-
nutenção de equipamentos eléctricos, informáticos e telecomunica-
ções, electricidade, informática e sistemas de segurança. Comércio,
representação, importação, exportação, aluguer de produtos eléctri-
cos e informáticos, sistemas de segurança, construção civil e servi-
ços de instalação e montagem de estruturas de alumínio.

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, sendo uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pela sócia
SISARM, Sinalética, Informática, Serigrafia, Aluguer, Redes e Ma-
nutenção, L.da, e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pelo
sócio Serafim Castro Rocha.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Edson
Mauro Ribeiro Ferreira e Bruno Miguel Fernandes Faleiro Martins,
já identificados.

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.
2005824399

FREITAS & DINIZ � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 720-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/030918.

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 Freitas & Diniz � Importação
e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nobre, 121,
freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
comercialização de veículos automóveis e material de combate a
incêndios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís
Faro Viana Diniz; uma no valor nominal de 2000 euros, pertencen-
te ao sócio João Miguel Domingues Lopes de Freitas, e outra no
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Miguel Mário
Avellar Lopes de Freitas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, 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 Luís Faro Viana
Diniz e Miguel Mário Avellar Lopes de Freitas.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 6 � 8 de Janeiro de 2004 512-(189)

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.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824488

ENES & ENES � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 725-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/021230.

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 Enes & Enes � Gestão de Con-
domínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Moura, 45, no lugar
de Murganhal, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de
condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Bruno Gonçalo Perei-
ra Enes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da

sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824364

FLASH TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 729-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/021217.

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 Flash Transportes, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teresa Gomes, 20-A,
São Carlos, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

3 � Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do concelho de Sintra ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, delegações, agências ou outras formas de re-
presentação.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de merca-
dorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma quota pertencente à sócia única,
Maria Dulce Nunes da Silva Martins.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, Maria Dulce Nunes da Silva Martins, desde já designada ge-
rente, com ou sem remuneração, conforme ela deliberar.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824429

ISOLANDE � SOCIEDADE
DE IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 732-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506318435; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 16/021219.

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 ISOLANDE � Sociedade de Imper-
meabilizações, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Luís Sambo, Edi-
fício Parque, 2-C, 1.º, A, no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém,
concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto trabalhos de pinturas, isolamentos,
revestimentos de telas asfálticas e acrílicas, a particulares e obras
públicas, construção civil e obras públicas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada uma dos sócios, Arcílio
Jorge Ribeiro da Cruz e Henrique Alberto Pereira da Silva Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Arcílio Jorge Ribeiro da Cruz e Henrique Alberto Pereira da Silva
Cruz, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em actos e contratos, activa e pas-
sivamente, em juízo ou fora dele, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da soci-
edade e dos restantes sócios, aos quais, por esta ordem, é reservado
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos estipulados previamente pela assembleia geral
em prestações suplementares de capital até ao montante de
10 000 euros, também a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000698930

IMPÓRIO DI GAMA � REPRESENTAÇÃO
DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 743-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/021227.

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 Impório di Gama � Represen-
tação de Acessórios de Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sérgio Soares, lote 2,
2.º, frente, Quinta do Mirante, freguesia de Queluz, 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 no comércio e representação de
bijutarias, produtos naturais e artigos de calçado e acessórios de moda.
Produtos ortopédicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 90 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 45 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003250638

JOAQUIM MORAIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 721-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/021216.

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 Joaquim Morais � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Massamá, na Pra-
ceta de João de Deus, 4, cave direita, freguesia de Massamá, conce-
lho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social sem neces-
sidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda de
bens imóveis e prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 eu-
ros, de que é titular o sócio Joaquim Miguel de Morais, e outra de
1000 euros, de que é titular a sócia Maria da Conceição Borges
Rodrigues de Morais.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de
100 000 euros.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Joaquim Miguel de Morais, desde já designado gerente.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Fazer contratos de arrendamento;
b) Celebrar contratos de locação; e
c) Adquirir onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica, desde já, autorizado o gerente designado a proceder ao

levantamento das importâncias depositadas nos termos do ar-
tigo 202.º do Código das sociedades Comerciais para fazer face às
despesas de constituição, respectivo registo, publicação e instalação
da sede social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000786693
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ANM � GESTÃO DE ACTIVIDADES
AUTOMOBILÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 648-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/030731.

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 ANM � Gestão de Actividades
Automobilísticas, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Torre, 100,
Edifício Cascais Atrium, apartamento 311, freguesia e concelho de
Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, filiais ou qualquer outra forma de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão e administração de
actividades profissionais desportivas automobilísticas, desenvolven-
do a actividade de marketing e consultoria de imagem, acções pro-
mocionais, angariação de patrocínios, mediação de contratos des-
portivos.

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

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Nuñez
Robles e Alejandro Nuñez Moreno.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 5000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que forem aprovados em assembleia geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Alejandro Nuñez
Moreno, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � E expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros ac-
tos estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) Por interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de

qualquer quota;
d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judi-

cial, falência ou cessão gratuita;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Por acordo com o respectivo titular;
g) Se, em caso de partilha, em consequência de divórcio ou sepa-

ração judicial de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não ficar a
pertencer ao seu titular;

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade.

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

3 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do úl-
timo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da
lei.

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 um representante comum enquanto a
quota se encontrar indivisa.

7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deter-
minar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, deverão ser convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005760234

MAR GROSSO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 705-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/030911.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas de-
nominada Mar Grosso, Actividades Hoteleiras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede fica instalada na Avenida de Dyana Spencer, 275,
2750-475 Cascais, freguesia de Cascais, concelho Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar
a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe, e, bem assim, criar sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas legais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a restauração e actividades hotelei-
ras similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 7500 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando José Rodrigues Sobreira, e uma
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Ana Osório Castanheira
Pinto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertencem à sócia Maria Ana Osório
Castanheira Pinto, que desde já fica nomeada gerente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos serão
necessárias a assinatura da sócia, Maria Ana Osório Castanheira Pinto,
ou duas assinaturas, em conjunto.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, dando tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os sócios, em segundo e na proporção das suas
quotas, do direito de preferência.

2 � O sócio cedente notificará a sociedade, por carta registada,
com aviso de recepção, da projectada cessão de quota ou parte dela.
A sociedade, após deliberação em assembleia geral, comunicará, no
prazo de 60 dias a contar da recepção da notificação, também me-
diante registo, com aviso de recepção, endereçada para a residência
do alienante que constar da escrituração e documentos sociais, se
autoriza a cessão, e, em caso de recusa do consentimento, apresen-
tando proposta de aquisição da quota ou parte da quota objecto des-
sa cessão.
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3 � Tendo sido autorizada a cessão pela sociedade e não queren-
do a mesma exercer o seu direito de preferência, qualquer sócio que
queira adquirir a quota deverá comunicá-lo ao cedente no mesmo
prazo e pela mesma forma que à sociedade cabe fazê-lo.

4 � A falta de resposta à notificação pela sociedade e pelos res-
tantes sócios no prazo em que lhes incumbe dá-la entende-se como
autorização para a cessão e renúncia, por parte da sociedade e res-
tantes sócios, aos respectivos direitos de preferência, salvo se a cessão
implicar divisão, caso em que a falta de resposta significa recusa de
autorização.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por morte ou interdição de qualquer sócio.

ARTIGO 8.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b) e c) do número anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço inte-
gralmente aprovado.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já o sócio gerente maioritário autorizado a efectuar o levan-
tamento do capital social para fazer face às despesas de constituição
e registo, instalação e aquisição de móveis e equipamento diverso.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824496

RIO DA VIDA � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 707-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/030912.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Rio da Vida � Serviços de Psicologia,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 1097-C,
loja 7, piso �1, na freguesia e concelho de Cascais.

3.º

A sociedade tem por objecto a psicologia clínica e educacional,
psicoterapia, intervenção sistémica familiar e escolar,
psicomotricidade, integração sensorial, terapia da fala, orientação
vocacional, ludoteca, conversas de pais.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio, Teresa Maria Barata
Repenicado Dias Lopo.

O capital social encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

5.º

A gerência e a representação de sociedade pertencem ao sócio,
Teresa Maria Barata Repenicado Dias Lopo, desde já nomeada ge-
rente.

1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga de

procuração adequada para o efeito.

Disposição transitória

Fica o gerente desde já autorizado a fazer o levantamento do
capital social, a fim de fazer face às despesas deste documento par-
ticular, seu registo e instalação da referida sociedade.

Declaração: o sócio declara que não é sócio de outra sociedade
unipessoal.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005776874

FOOTKIDS � CRIAR E GERIR ESCOLAS
DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 085-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/021227.

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 FOOTKIDS � Criar e Gerir Escolas
e Formação de Futebol, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernando
Lopes Graça, lote 331, rés-do-chão, direito, freguesia de Carcave-
los, concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar e extinguir,
no País ou no estrangeiro, as delegações, sucursais ou quaisquer ou-
tras formas de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto criar e gerir escolas de formação de
futebol; gestão de clubes de futebol; organização de eventos despor-
tivos; promoção de actividades desportivas em colaboração com
outras entidades; promoção de actividades de tempos livres; publica-
ções de âmbito desportivo; comercialização de equipamentos des-
portivos ou outros; merchandising, marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2550 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação,
activa e passiva, em juízo e fora dele, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura conjunta de ambos.
3 � A eventual remuneração da gerência poderá consistir, total

ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da activi-
dade.

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

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824267
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CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA � DR. PEDRO
SOUSA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 081-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/021226.

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 Clínica de Medicina Dentária �
Dr. Pedro Sousa Vieira, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Costa
Pinto, 852, rés-do-chão, na Amoreira, freguesia de Alcabideche,
concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação, no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de medicina den-
tária e odontologia.

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.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designado gerente o sócio, Pedro Manuel Sousa Vieira.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 75 000 euros, desde que a chamada
seja deliberada pela unanimidade dos votos representativos da tota-
lidade do capital social.

ARTIGO 6.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000809944

ANA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 080-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/021226.

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 Ana Alves, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Granja, lote 5, Monte
Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação de pronto a vestir,
calçado, artigos de desporto e acessórios de moda.

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, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824321

CF3M � COMÉRCIO DE MOTOS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 704-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/021218.

Certifico que entre Celso Manuel de Matos Marcelo e Filipe Mi-
guel Fernandes de Matos Marcelo foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, duração

1 � A sociedade adopta a firma CF3M � Comércio de Motos
Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Ferreira, 25,
fracção F, piso 1, designado por 1.º, esquerdo, freguesia de Linda-a-
-Velha, concelho de Oeiras.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes
e, bem assim, criar sucursais, filiais ou agências e outras formas de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

3 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio intracomunitário, co-
mercialização de motos eléctricas para utilizar em campos de golfe,
recintos fechados de grandes dimensões, armazéns, garagens, par-
ques, aeroportos, comercializa também material desportivo.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor de 4000 euros,
pertencente ao sócio Celso Manuel de Matos Marcelo, e outra no
valor de 1000 euros, pertencente ao sócio Filipe Miguel Fernandes
Matos Marcelo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, será
objecto de decisão e nomeação em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Celso Manuel de Matos Marcelo, casado,
natural da freguesia de Belver, concelho de Gavião, residente na Rua
de Manuel Ferreira 25, 1.º, esquerdo, em Linda-a-Velha.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente Celso
Manuel de Matos Marcelo.

3 � Em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Os gerentes poderão movimentar livremente as contas ban-
cárias.

5 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa
ou passivamente, será exercida pelo gerente, Celso Manuel de Ma-
tos Marcelo.
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6 � A não ser por deliberação expressa da assembleia geral, os
gerentes ficam proibidos de obrigar ou onerar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos que sejam estranhos ao seu objecto social,
tais como abonações, letras de favor, fianças e outros semelhantes,
os quais, em qualquer destes casos, nunca obrigarão a sociedade.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Podem os sócios prestar suprimentos à sociedade nos termos e
condições que vierem a ser acordados com esta.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

1 � É livre a cessão, total ou parcial, entre sócios, ficando desde
já dispensado o consentimento da sociedade para as divisões eventu-
almente necessárias para o efeito.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, aplicando-se o disposto na lei aplicável.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A amortização, total ou parcial, de quota pode acontecer
nos seguintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando alguma quota for cedida a estranhos sem o consenti-

mento da sociedade;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objec-

to de penhora, arresto ou de qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação judicial;

d) Quando um sócio violar reiteradamente os seus deveres soci-
ais;

e) Quando relativamente a um sócio se verificar um comporta-
mento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da so-
ciedade susceptível de lhe causar graves prejuízos;

f) Quando um sócio falecer;
g) Quando ocorrer a separação ou divórcio de um sócio, na res-

pectiva partilha a quota for adjudicada no todo ou em parte ao seu
cônjuge;

h) Quando ocorrer alguma das situações previstas na alínea ante-
rior, na respectiva partilha tenha cabido nova quota ao cônjuge do
sócio, por divisão da quota inicial.

2 � O valor da amortização, com excepção para o caso previsto
na alínea a) supra, será o que para a quota amortizanda proporcio-
nalmente resultar de um balanço especialmente elaborado para esse
fim, mediante arbitragem, para o que cada um dos sócios gerentes
nomeará um árbitro.

3 � O preço da quota amortizanda, nos casos previstos nas alí-
neas b) a e), inclusive, será pago em três prestações semestrais, iguais
e sucessivas, não vencendo estas prestações quaisquer juros.

4 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, basea-
da na verificação dos respectivos pressupostos contratuais, e torna-
-se eficaz mediante comunicação dirigida pela sociedade ao sócio por
ela afectado. A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permite a amortização.

ARTIGO 8.º

Falecimento de um sócio

Falecido um sócio, a respectiva quota não será transmitida aos
sucessores, devendo a sociedade adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio
mediante deliberação dos sócios a tomar nos 90 dias subsequentes ao
conhecimento da sua morte por algum dos gerentes.

ARTIGO 9.º

Aquisição de quotas

Nos casos em que a sociedade tiver direito de amortização de
quota, poderá esta em alternativa adquiri-la, fazê-la adquirir por sócio,
com respeito pela forma e prazo previstos para a amortização.

ARTIGO 10.º

Exclusão de sócio

Os sócios, salvo a situação do exercício conjunto em sociedade de
que ambos façam parte à data da sua constituição, obrigam-se a não

exercer fora dela actividades concorrentes com o seu objecto social,
pelo que, se o fizerem, poderá o sócio ser «excluído» da sociedade,
aplicando-se os preceitos relativos à amortização de quotas.

ARTIGO 11.º

Dos lucros

1 � Dos lucros líquidos apurados anualmente serão reservadas
para o fundo de reserva legal as percentagens fixadas por lei.

2 � Os restantes dos lucros terá a aplicação que a assembleia geral
determinar, podendo ser distribuído pelos sócios na proporção do
valor nominal das suas quotas.

ARTIGO 12.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo li-
quidatários os gerentes em exercício.

2 � Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação
e partilha dos seus valores nos termos que forem deliberados em
assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000783554

INSTITUTO MÉDICO VETERINÁRIO DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2007-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500970270; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 49/021104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao corpo do artigo 3.º, ten-

do sido reforçado o capital com 3004,81 euros.

3.º (CORPO)

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 500 euros, pertencente à
sócia Anabela de Moura Ferreira Gonçalves Grandvaux Barbosa, e
duas pertencentes ao sócio Luís Manuel Duarte Grandvaux Barbosa,
sendo uma de 1795 euros e 67 cêntimos (bem próprio) e outra de
2704 euros e 33 cêntimos.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2000770495

TUTZI � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 935-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504723464; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 45, 46 e 47/020806.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Apresentações n.os 45 e 46/020806 � Redução, reforço de

capital e alteração parcial do contrato.
Redução do capital no montante de 30 000 euros para 0 euros,

para cobertura de prejuízos acumulados, com consequente redução
proporcional das participações.

Reforço de capital no montante de 30 000 euros, em dinheiro, e
subscrito por todos os sócios em partes iguais.

Capital: 30 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alexander Teissig � 10 000 euros;
2) Yohann Moise Peres � 10 000 euros;
3) Maria Fernanda Gomes Alves Oulman Carp � 10 000 euros.
Artigos alterados: corpo do 1.º e n.º 1 do 8.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de YOHANN.P � Instituto
de Beleza, L.da, tem a sua sede na Estrada da Marginal, 76, Alto do
Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais, e durará por tem-
po indeterminado.
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ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Que no mais não é alterado o respectivo pacto social.
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 47/020806 � Ces-

sação de funções de gerente de Alexander Teissig, por renúncia, com
efeitos a partir de 30 de Junho de 2002.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003226346

HPEM � HIGIENE PÚBLICA, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 505031289; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas das apresentações:
2/030303 e 2/021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/030303 � Compl.

� Cessação de funções de Luís José Vieira Duque, por renúncia, em
4 de Abril de 2002.

4 � Apresentação n.º 2/021029 � Designação de presidente do
conselho de administração em 27 de Junho de 2002.

Rui Jorge de Figueiredo Caetano, casado, Rua de Manuel Campos
Pereira, 2, 1.º, esquerdo, Massamá.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000770010

BAYER PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7430-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500043256; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 28; números e data das
apresentações: 22 e 23/030530.

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

Cessação de funções dos membros do conselho fiscal Hélder Fili-
pe Ribeiro Pereira, A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, SROC,
e S. Vás Lima & Brás, SROC, por renúncia, em 22 de Dezembro de
2002.

Nomeação de membros do conselho fiscal para completar o man-
dato de 2001-2002:

Vogal: João Eduardo Belchior Nunes, casado, Rua do Prof. Moisés
Amzalak, 11, 5.º, A, Lisboa;

Vogal: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC,
com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada
por César Abel Rodrigues Gonçalves, casado, revisor oficial de con-
tas, ou por António Alberto Henriques Assis, casado, revisor oficial
de contas;

Vogal suplente: Belarmino Gonçalves Martins, viúvo, revisor ofi-
cial de contas, Casal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz, Sintra.

Data: 20 de Dezembro de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2001143419

EASTÉCNICA II � TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 456-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504089250; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 9/030516.

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

Nomeação de administrador por cooptação.

Administrador nomeado: António Carlos Ramos da Silva César,
casado, Condomínio da Fonte, lote 8, Fonte Boa da Brincosa,
Ericeira, para completar o mandato em curso de 2001-2003.

Data: 15 de Abril de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003231641

CIBEMAT � INFORMÁTICA E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 397-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504516442; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 10/030516.

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

Nomeação de gerente.
António Carlos Ramos da Silva César, casado, Condomínio da

Fonte, lote 8, Fonte Boa da Brincosa, Ericeira, para completar o
mandato em curso de 2001-2003.

Data: 15 de Abril de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003231633

ENERGIA LÍQUIDA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 474-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504683225; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/030519.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 3 962 050$ e alteração parci-

al do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e artigo 3.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Energia Líquida � Actividades
Turísticas e Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua do Murtal,
Vivenda Progresso, rés-do-chão, em São Pedro do Estoril, freguesia
do Estoril, concelho de Cascais.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas quotas,
uma de 13 833 euros e 84 cêntimos (bem comum do casal) e outra
3616 euros e 28 cêntimos (seu bem próprio), pertencente ao sócio
Tiago Reigosa da Silva Carvalho, e duas quotas, uma de 5928 euros
e 79 cêntimos (bem comum do casal) e outra de 1621 euros e 9
cêntimos (seu bem próprio), pertencente à sócia Mónica Alexandra
Vieira Rodrigues da Silva Carvalho.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003229655

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 864-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504475606; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 60/030812.

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

Nomeação de órgãos sociais para o mandato de 2003-2006:
Conselho de administração:
Presidente: Teresa Maria da Silva Pais Zambujo;
Administrador executivo: António Norberto dos Reis Fernandes;
Administrador: José Eduardo Leitão Pires Costa;
Administrador: António Gonçalves Bragança Fernandes;
Administrador: João Pedro Teixeira Brito da Silva;
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Fiscal único: Afonso Diz & Santos Silva, SROC, Rua de São José,
35, 3.º, B/C, Lisboa, representada por Joaquim dos Santos Silva,
revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: José Joaquim Afonso Diz, revisor oficial de
contas, Rua de São José, 35, 3.º, B/C, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005875570

ALCOVEN � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 319-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505221993; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 68 e 69/030310.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � OF./030310 � Cessação de funções

de gerente de Ângelo Lopes Duarte, por renúncia, em 30 de Janeiro
de 2003.

8 � Apresentação n.º 69/030310 � Alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 5.º, n.º 2.

ARTIGO 5.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou

convenientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de
um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003195548

MERCURI URVAL, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9582-
-Cascais; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 40/030708.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 40/030708 � Des-

locação de sede.
Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Edifício São José,

sala 308, Cascais.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2002561516

DESIDESK � GESTÃO E SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 252-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504552082; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 46 e 47/030806.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 46/030806 � Ces-

sação de funções de gerente de Armindo Pimentel da Fonseca, por
renúncia, em 7 de Julho de 2003.

8 � Apresentação n.º 47/030806 � Designação de gerente, em
9 de Julho de 2003.

Mário Ferreira Pimentel da Fonseca.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005885371

UPGEST � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 351-
-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/030203.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração:
Presidente: Pedro Miguel Raposo Lisboa Nunes;
Vogal: João Eduardo Raposo Lisboa Nunes;
Vogal: Rui Pereira Camacho Palma;
Fiscal único efectivo: Joaquim José Cóias Rosa, revisor oficial de

contas;
Fiscal único suplente: José Jorge Prata, revisor oficial de contas.
Data: 30 de Abril de 2001.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003125400

VICENTE & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 027-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503015474; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 59 e 60/030801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 6.º, tendo o artigo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade competem a sócios ou
não sócios, eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado, estando já nomeado gerente o não sócio
Manuel Vicente, casado, residente na Rua de Angola, 23, rés-do-chão,
esquerdo, Cacém, concelho de Sintra.

E ainda cessação de funções do gerente Carlos Alberto Borrero
Vicente, por renúncia, em 9 de Julho de 2003.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003303863

CAFÉ RESTAURANTE OS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7103-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502599804; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 5 a 7/030709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o artigo ficado
com 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 no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Nu-
nes dos Santos, e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio João Guilherme Mendes da Silva.

E ainda cessação de funções do gerente António Fontinha Nunes,
por renúncia, em 8 de Julho de 2003.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: João Guilherme Mendes da Silva.
Data: 8 de Julho de 2003.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002562016
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ADIGAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2804-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500585750; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 23/030522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, tendo os arti-
gos ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma ADIGAL � Mediação Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Henriques Coelho, 1-B,
na freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária, administração
de condomínios e prestação de serviços relacionados com a activi-
dade.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000801935

T. V. I. � TELEVISÃO INDEPENDENTE, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 208-

-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502529750; inscrição
n.º 43; número e data da apresentação: 48/030725.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Conselho de administração:
Presidente: Miguel Maria de Sá Pais do Amaral, casado, Rua de

Silva Carvalho, 347, 1.º, direito, Lisboa;
Vogais:
João Guilherme Andresen Van Zeller, casado, Rua do Luxemburgo,

5, Estoril, Cascais;
Eduardo Gonzalez Fernandez-Espinar Fernandez, casado, Rua de

Mário Castelhano, 40, Queluz de Baixo, Oeiras; e
Nuno António de Moser Leitão, casado, Rua de Mário Castelhano,

40, Queluz de Baixo, Oeiras;
Fiscal único efectivo: Freire Loureiro & Associados, SROC, com

sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre I, 7.º, Amo-
reiras, Lisboa, representada por Carlos Manuel Pereira Freire, revi-
sor oficial de contas;

Suplente: António Dias & Associados, SROC, com sede Avenida
do Engenheiro Duarte Pacheco, torre I, 7.º, Amoreiras, Lisboa, re-
presentada por António Marques Dias, revisor oficial de contas.

Data: 6 de Maio de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005890804

EUROD � DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8768-

-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502738987; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 8/030516.

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

Nomeação de administrador por cooptação.
Administrador nomeado: António Carlos Ramos da Silva César,

casado, Condomínio da Fonte, lote 8, Fonte Boa da Brincosa,
Ericeira, para completar o mandato em curso de 2001-2003.

Data: 15 de Abril de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003231650

NEORISPOR � EDIÇÕES DIGITAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 998-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503463230; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 70/020625.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: designação dos membros dos órgãos do conselho de admi-

nistração para o triénio de 2002-2004:
Presidente: Martin Hecker, casado, 9205SW58, Av. Miami,

Flórida, 33156;
Vogais: José Luís de Araújo Moutinho Neto, casado, Casa da Es-

trela do Norte, Travessa do Junqueiro, Azoia, Colares, e Victor de
Ávila Rueda, casado, Calle Guisando, 34, Madrid, Espanha.

Data da deliberação: 23 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866466

TRANSPORTES FREI MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7345-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502690208; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 19 e 20/021016.

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

Facto: designação de secretário.
Secretario: Luís Manuel Teixeira Queiroz, Rua da Cidade de Al-

mada, 21, 2.º, direito, Charneca de Caparica;
Suplente: Mariana Apolónia Estevam, Rua da Cidade de Almada,

21, 2.º, direito, Charneca de Caparica.
Data da deliberação: 4 de Outubro de 2002.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.
Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efec-

tuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas refe-

rentes ao ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000797652

JACINTO & SIMPLÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3547-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500855773; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 60/021017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do
valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Paula Alexandra
Pinho dos Santos Lopes, e uma quota do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio João Filipe Pinho dos Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, incumbe a ambos os sócios, já nome-
ados gerentes, obrigando-se a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866482

EM 2 � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 333-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504167618; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
021018.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede.
Sede: Rua da Quinta da Formiga, 15, 5.º, esquerdo, freguesia de

Algés, concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000799531

STAFFORD � MILLER (PORTUGAL) QUÍMICO
FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7927-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502440619; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 12/021018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, que passa a

ter a seguinte redacção:
5.º

O capital social é de 49 880 euros e 3 cêntimos, integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 49 780 eu-
ros e 3 cêntimos e outra de 100 euros, ambas pertencentes à sócia,
STERLING � Produtos Farmacêuticos, L.da

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000791310

OEIRASMOTOR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9925-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503597945; inscrições
n.os 9 e 12; números e data das apresentações: 35 e 38/021028.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 5.º, tendo o capi-

tal sido aumentado de 10 000 000$ para 50 000 euros, e, por con-
sequência, o referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 25 000 eu-
ros, pertencentes ao único sócio, Armando César Alves Tavares.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 5.º e 6.º, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 30 000 euros, perten-
cente ao sócio Rui Nelson de Almeida Barbosa, e outra de 20 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Ferreira de Andrade.

ARTIGO 6.º

A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo do sócio
António Ferreira de Andrade, desde já nomeado gerente, e do já
gerente Armando César Alves Tavares.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção dos dois gerentes.

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000779212

NAVISION PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 361-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504779370; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 5; números e datas das apresentações: 13/021028, 22/
031009 e 14/021028.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de administrador de Lars Plesner

Hamman, por destituição, em 27 de Setembro de 2002.
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 22/031009 � Comple-

mentar.
Facto: cessação de funções de administrador de Flemming Idorf

Beisner, por destituição, em 27 de Setembro de 2002.
Facto: designação de administradores e de secretário:
Administradores: Vin J. Fay e John Seethff, ambos casados, resi-

dentes em One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Esta-
dos Unidos da América;

Secretário: Carlos Pedro Brandão de Melo de Sousa Brito, que
também usa Carlos de Sousa Brito, casado, Rua de Castilho, 71, 2.º,
direito, Lisboa;

Suplente: António Carlos da Silva Baptista, casado, Rua de Casti-
lho, 71, 2.º, direito, Lisboa.

Data da deliberação: 27 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000778070

SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6323-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502247525; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 34 e 35/021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerentes de Ismael Rodrigues Paz e

Maria de Lurdes Brito Gouveia Paz, por renúncia de 7 de Outubro de
2002.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indica-
dos, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Serviços de Beleza, L.da,
e tem sede na Rua de Luís Manuel de Noronha, 10-A, em Miraflo-
res, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 15 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 7500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Cecília
Chamiço de Oliveira e Deolinda Maria Nunes Romão de Brito.

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
§ único. No caso de a sociedade ou os sócios exercerem o seu

direito de preferência, a cessão far-se-á pelo valor da quota segundo
o último balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com
vencimentos sucessivos a 6, 12 e 18 meses após a fixação da con-
trapartida.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias, já nomeadas
gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente
nos seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido à gerência assinar em nome da socieda-
de quaisquer actos ou contratos que digam respeito a negócios estra-
nhos ao objecto social, tais como letras de favor, livranças, abona-
ções e actos semelhantes, ou assumir obrigações ou responsabilidades
estranhas aos seus interesses, respondendo o gerente infractor indi-
vidualmente pelas obrigações que assumir.
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ARTIGO 7.º

Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições determinados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral poderá deliberar que seja exigido aos sócios a
obrigação de efectuarem prestações suplementares até ao montante
de 50 000 euros.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios interditados ou
inabilitados, as quotas dos sócios declarados falidos e as que venham
a ser objecto de penhora, arresto ou arrolamento, bem como as
quotas dos sócios que tenham um comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento da sociedade.

§ 1.º A sociedade poderá amortizar as quotas cedidas a estranhos
sem prévio consentimento da sociedade.

§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com ven-
cimentos sucessivos, a 6, 12 e 18 meses após a fixação da contra-
partida.

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000771955

CENTRO DE ESTÉTICA E CABELEIREIRO � LEONOR
SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 066-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503965219; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 54/021030.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º e adita-

mento do artigo 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade é do tipo sociedade comercial por quotas uni-
pessoal e é denominada Centro de Estética e Cabeleireiro � Leonor
Silva, Unipessoal, L.da

2 � A sede social é na Rua de Fernão Lopes, 10, letra A, na
Quinta das Palmeiras, em Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, concelho de Oeiras.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e manter
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota com o valor nominal
de 5000 euros, pertencente à sócia, Maria Leonor Morgado da Silva.

ARTIGO 8.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sociedade e a sócia única
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, que desde já
ficam autorizados por esta.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866504

CÍRCULO DO LAR � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS E DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4502-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501354000; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 373/020328.

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

dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Luís Gonzaga Bizarro Marques � 2500 euros;
2) Orlando Marques Martins � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866512

CINALDA � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5110-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501640274; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 55/
021031.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de João Henrique de Bívar Melo e

Sabbo, por renúncia de 21 de Junho de 2002.

Esta certidão está conforme.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866520

IMÓSOTIS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 318-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504044273; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 82/021031, 32/
031010 e 83/021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Carlos Eugénio Trepa

Torres, por renúncia de 16 de Outubro de 2002.
Facto: cessação de funções de gerentes de Carlos Filipe Pereira

Trepa Torres e Maria Luísa Fraga de Azevedo de Sousa Callé, por
renúncia de 16 de Outubro de 2002.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 6.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Pedro
Gonçalves Teixeira, que continua nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866539

MULTI 18 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 071-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505209349; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 100 e 102/020402.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de secretário suplente de Filipe Rodrigues Diaz,

por renúncia de 31 de Outubro de 2001.
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Certifico ainda o seguinte:
Designação de secretário suplente de Francisco Brito e Abreu,

casado, Avenida do Duque de Ávila, 141, Lisboa.
Data da deliberação: 23 de Outubro de 2001.

Esta certidão está conforme.

25 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002535868

MULTI 19 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 070-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505209357; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 103 e 104/020402.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de secretário suplente de Filipe Rodrigues Diaz,

por renúncia de 31 de Outubro de 2001.
Certifico ainda o seguinte:
Designação de secretário suplente de Francisco Brito e Abreu,

casado, Avenida do Duque de Ávila, 141, Lisboa.
Data da deliberação: 23 de Outubro de 2001.

Esta certidão está conforme.

25 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002535850

MULTI 12 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 994-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505192853; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 89/020402 e 90/020408.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de secretário suplente de Filipe Rodrigues Diaz,

por renúncia de 31 de Outubro de 2001.
Certifico ainda o seguinte:
Designação de secretário suplente de Francisco Brito e Abreu,

casado, Avenida do Duque de Ávila, 141, Lisboa.
Data da deliberação: 23 de Outubro de 2001.

Esta certidão está conforme.

25 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002535906

GEORAMA � MAQUETAS DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9041-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503286923; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 35/020917.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 10.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

2.º

A sociedade adopta a firma GEORAMA � Maquetas Arquitectu-
ra e Serviços Psicologia, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto a execução, comercialização de
maquetas de arquitectura; psicologia � prestação de serviços.

4.º

A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Salles, atelier 22, na
Outorela, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma e uma de cada sócio.

10.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 10 000 euros por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866385

F. LEAL, PRAZERES & FILHOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 465-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/030814.

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 F. Leal, Prazeres & Filhos, Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Tapada, 8, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cofragens, construção civil,
compra e venda de propriedades e revenda das adquiridas para esse
fim. Prestação de serviços na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco iguais: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Fernando Tarroeira Leal; uma de
1000 euros, pertencente à sócia Maria José Guerra dos Prazeres Leal,
e três iguais, de 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Ricardo Jorge dos Prazeres Leal, André Alexandre Praze-
res Leal e Paulo Rafael Prazeres Leal.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Tarroeira
Leal.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825603

ALFA ANIMAL � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS E PEIXES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 415-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504077376; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 46/020923.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 6 � 8 de Janeiro de 2004 512-(201)

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMOEQUIPE � Equipamentos de
Telecomunicações e Consultoria, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, instalações e
manutenções de equipamentos electrónicos, de vigilância e teleco-
municações em antenas parabólicas, confecção de móveis e serviços
de marcenaria. Importação e exportação e representação comerci-
al. Consultoria (não jurídica) de segurança e meio ambiente.

ARTIGO 4.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 iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

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

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

3 � São gerentes os sócios Ismael Castro de Souza e Lígia Maria
Silva de Souza e o não sócio Ruberscelander Ismael Silva de Souza,
já designados.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866393

CITYSOM � SONORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 791-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505232561; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/
021023.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Carla Paula Oliveira Guima-

rães, por renúncia de 14 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme.

7 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005866490

TCSI � TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 997-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502670355; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 57/030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, tendo os arti-
gos ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TCSI � Tecnologia e Consultoria em
Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Alto
de Tercena, lote 1, loja esquerda, Tercena, freguesia de Barcarena,
concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e comércio de
tecnologias de comunicação, software, hardware, produtos, serviços

informáticos, equipamentos e tecnologia e consultoria em sistemas
de informação.

O texto completo do contrato social ficou depositado na respec-
tiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005799742

F. C. L. � CONSULTORES DE GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6178-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502188839; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
integralmente o contrato, mantendo-se a sede, objecto e firma, ten-
do o capital sido reforçado com 3004,81 euros, realizado em dinheiro
e subscrito pelo sócio Francisco Manuel Correia de Barros Couto
com 2854,57 euros e com 150,24 euros pela sócia Maria Miquelina
Almeida Correia de Barros, realizado por entradas em numerário e
subscrito pelo sócio único, tendo os artigos ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. C. L. � Consultores de Ges-
tão e Organização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Embaixador Au-
gusto de Castro, 12, 2.º, esquerdo, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria económica, fiscal,
financeira e informática.

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 4750 euros, pertencente ao sócio Fran-
cisco Manuel Correia de Barros Couto, e uma do valor nominal de
250 euros, pertencente à sócia Maria Miquelina Almeida Correia de
Barros.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
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 � É gerente o sócio Francisco Manuel Correia de Barros Couto,
já designado.

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.
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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.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751243

RTL � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 373-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504076531; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, tendo o capital sido reforçado com 12,02 euros, realizado
por entradas em numerário e subscrito pelo sócio único, tendo os
artigos ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RTL � Informática, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Severino Seco,
loja 2-B, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação em produtos e equipamentos de informática e
multimédia, equipamento e material de escritório. Desenvolvimen-
to de software. Prestação de serviços de informática, nomeadamen-
te através da utilização da rede Internet. Assistência técnica de equi-
pamentos de informática e de escritório. Formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, represen-
tado por duas quotas: uma de 3740 euros e 98 cêntimos (bem pró-
prio) e outra de 1259 euros e 2 cêntimos, ambas tituladas pelo 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 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.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751235

AUTO TÁXIS CACHOUPENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 439-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505186330; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 41 a 43/030506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 4.º, n.os 2 e
3, tendo os artigos ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, Vi-

venda Moutinho, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um

gerente.
3 � São gerentes os sócios Amândio dos Anjos Moutinho e Ci-

dália Judite Ramos Fernandes, já designados.

E ainda a cessação de funções do gerente Vitorino Martins, por
renúncia, em 24 de Abril de 2003.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005885479

MANUEL PATRÍCIO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 372-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506061884; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 64/030131.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 � Apresentação n.º 64/030131 � Alteração parcial do con-

trato.
Artigos alterados: 1.º (n.º 1), 3.º e n.os 2 e 3 do 4.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRIOREFACE � Refrigeração e
Ar Condicionado, L.da

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 cinco quotas: três iguais, do valor nominal de
1250 euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Manuel
Patrício Cordeiro, Paulo Alexandre Ribeiro Rodrigues e Rui Miguel
de Sousa Ricardo, e uma do valor nominal de 750 euros (bem pró-
prio) e outra do valor nominal de 500 euros, ambas tituladas em nome
do sócio Bruno Miguel dos Santos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois

gerentes.
3 � São gerentes os sócios, Manuel Patrício Cordeiro, Paulo

Alexandre Ribeiro Rodrigues, Bruno Miguel dos Santos Rodrigues e
Rui Miguel de Sousa Ricardo, já designados.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003246851

BRILHAPOL � AFAGAMENTO E VITRIFICAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 625-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/030929.

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 BRILHAPOL � Afagamento e
Vitrificação de Mármores e Granitos, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cortêz Pinto, 6, Bair-
ro Novo, em Vila Verde, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mármores e ou-
tros materiais de construção civil, afagamento, polimento, assenta-
mento e vitrificação de pavimentos em mármores e afins, constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 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 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.
2005825611

TRIUNVARI � EQUIPAMENTOS
DE RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 630/
021107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500290555; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 62/021107.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 2.º (n.º 1) do contrato social, que passa a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua do General Ferreira
Martins, 10, 8.º, direito, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por decisão da administração.

3 � Por deliberação da administração, a sociedade poderá criar,
transferir ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002516065

SPECIAL HOUSES, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 973/
991228-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504764659; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 52/021107.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º (n.º 1) e 4.º (n.º 4) do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de seis quotas, sendo quatro iguais, no valor de
2250 euros cada uma, tituladas uma por cada um dos sócios Gil Iná-
cio Andrez, Maria Helena Domingos Freire Andrez, Paulo Jorge Freire
Andrez e Marina Maria Lopes Ferreira Andrez, uma no valor nomi-
nal de 4500 euros, titulada pela sócia Sofia Isabel Freire Andrez, e
outra do valor nominal de 1500 euros, titulada pela sócia Sara Ma-
ria de Melo Lopes da Silva Matias.

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante do décuplo do capital social.

Depende da 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 não
sócios.

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

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

4 � São gerentes os sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002516057

ATELIER DE BEBIDAS, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 564/
000829-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505097613;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
56/021125.

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

1 � Apresentação n.º 56/021125 � Averbamento n.º 1 � Ces-
sação de funções do gerente Alexandre Miguel dos Santos Jorge, por
renúncia, em 28 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553360
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MOAARQ, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 363/
010625-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505115794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 64 e 65/021126.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º (n.º 1) e 4.º (n.º 4) do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes no activo social, é de 5010 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de 1670 eu-
ros e outra do valor nominal de 835 euros, ambas tituladas pelo sócio
Pedro de Macedo Reynolds de Sousa, e uma do valor nominal de
1670 euros e outra do valor nominal de 835 euros, ambas tituladas
pelo sócio João Rafael Navas Cândido.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não só-
cios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme aí for deliberado.

Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois ge-
rentes.

A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmen-
te, em participação nos lucros da sociedade.

São gerentes os sócios já nomeados.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 64/021126 � Averbamento n.º 1 � Ces-

sação de funções do gerente Filipe Manuel Picoto Carneiro, por
renúncia, em 24 de Outubro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002553394

ADELINO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9021/
940623-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503251879;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: OF. 68,
OF. 69 e 71/030124.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adelino & Jorge, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Moçambique, 23-A, freguesia de Casal de Cam-
bra, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir gerências ou filiais ou outras formas de
representação.

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-
pondente à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma e uma para cada sócio.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � São gerentes os sócios já nomeados.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � OF. Apresentação n.º 68/030124 � Averbamento n.º 2 �

Cessação de funções do gerente Adelino Antunes da Silva, por re-
núncia, em 7 de Novembro de 2002.

4 � OF. Apresentação n.º 69/030124 � Averbamento n.º 1 �
Cessação de funções do gerente Maria Gracinda Rufino Pedro, por
renúncia, em 7 de Novembro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005874396

LAGITEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 818-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504542745; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
020924.

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

Facto: deslocação de sede.
Sede: Largo de Eugénio Salvador, 6-A, freguesia de Queijas, con-

celho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241276

ORGANEMP � CONSULTORIA E GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 691-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505742349; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 49 e 50/020930.

Certifico a cessação de funções de gerente de Sérgio Nuno Sebas-
tião, por renúncia de 31 de Julho de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social quanto ao n.º 2 do
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241274

TEL CENTER PORTUGAL � CENTRO TELEMÁTICO
DE APOIO E PROMOÇÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 666-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504421530; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 15 e 16/020927.

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

Facto: cessação de funções de gerente de Nuno dos Santos Antu-
nes Ferreira, por renúncia de 9 de Maio de 2001.
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Facto: cessação de funções de gerente de Eurico António Bap-
tista Pereira da Conceição, por renúncia de 12 de Novembro
de 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241272

RETORNO � ESTUDOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9486-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453048; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 36/020927.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel Amador Rodrigues Celeste;

b) Outra no valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Carolina Paula Gonçalves Puga Rodrigues Celeste.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241271

BIOEIRAS � TECNOLOGIA E COMÉRCIO
DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8988-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503267376; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 24/020927.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 6.º, 7.º e 8.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros.

ARTIGO 7.º

O referido capital social encontra-se dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 1745 euros e 79 cêntimos, pertencente à sócia
Rita Maria Reis Moreira da Costa Madeira Rosado de Sousa, e outra
do valor nominal de 3254 euros e 21 cêntimos, pertencente ao só-
cio Pedro Miguel Correia Rosado de Sousa.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Pedro Miguel
Correia Rosado de Sousa.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241269

ESCOLA DE CONDUÇÃO TAPADA DAS MERCÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 968-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504649698; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 26/020927.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241267

SUCH DALKIA � SERVIÇOS HOSPITALARES, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 503718289; inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 23/020926.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

1 � O Agrupamento terá um capital afecto de 150 000 euros e
será realizado, em partes iguais, por cada um dos dois membros, ou
seja, 75 000 euros pelo membro Serviço de Utilização Comum dos
Hospitais (SUCH) e 75 000 euros pelo membro DALKIA � Em-
presa de Serviços, Condução e Manutenção de Instalações Técnicas,
S. A., encontrando-se esse capital integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro.

2 � Sem prejuízo do capital afecto de 150 000 euros, o Agrupa-
mento prosseguirá o seu objecto mediante contribuições dos seus
membros nos termos dos artigos seguintes.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241265

RÁDIO COMERCIAL DA LINHA � SOCIEDADE
DE RADIODIFUSÃO DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6153-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502172746; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 17; números e data das
apresentações: 20, 22, 27 e 29/021002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerentes de Pedro Alexandre Pires

Brás Monteiro, Luís Artur Freitas Teixeira de Morais e António
Alexandre Brás Monteiro, por renúncias de 19 de Setembro de 2002.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos seguintes, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António José de Al-
meida, 1, 9.º, E, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

ARTIGO 6.º

O capital social referido no artigo anterior corresponde à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal de 45 000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Manuel de Sá Montez
e Álvaro Ricardo Villaverde Covões Gávea.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não sócios
eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

ARTIGO 11.º

Compete aos gerentes praticar todos os actos necessários ou con-
venientes para a realização do objecto social e, designadamente:
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ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, excepto
em actos de mero expediente, para os quais bastará a assinatura de
um.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241262

RAFITOIN � DECORAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 015-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505311810; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 36/021002.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Setembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241257

GONÇALVES & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 267-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500358800; inscrição n.º 11; data
da apresentação: 021002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 1300 eu-
ros, pertencente à sócia Multiópticas de Gestão, S. A., e três dos
valores nominais de 440 euros e 94 cêntimos, 972 euros e 66 cên-
timos e 2286 euros e 40 cêntimos, pertencentes todas à sócia
Multiópticas de Investimento, S. A.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241254

IMORATING � CONSULTORES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 306/
990422-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504582798;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/021104.

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

1 � Apresentação n.º 5/021104 � Averbamento n.º 2 � Cessa-
ção de funções do gerente Bernardo Xavier Alabaça, por renúncia,
em 30 de Setembro de 2002.

6 � Apresentação n.º 6/021104.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria Eduarda Mendes Ribeiro Xavier Alabaça,

casada, Rua de D. António Ferreira Gomes, 21, Portalegre.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2002.
Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes

à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2001.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000241251

VEGATAN � PORTUGAL TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8475/
931111-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503118818; ins-
crição n.º 2; data da apresentação: 021104.

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

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, a partir de 11 de Outubro de

2002.
Designação dos liquidatários: Lina Maria Fernandes Soares da Graça

e Tânia Alexandra Fernandes da Graça Cortez Pinto.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000241248

ZACARIAS & MENDES � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7465/
920402-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502736623;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/021108.

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

1 � Apresentação n.º 28/021108 � Averbamento n.º 1 � Des-
locação da sede para a Avenida de João Freitas Branco, 18-A,
Laveiras, freguesia de Caxias, Oeiras.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000241246

MIRAFLORES LIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 332/
020715-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506199282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 33 e 34/021111.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 6.º (§§ 1.º e 2.º e 3.º) do contrato

social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza,
reparações e manutenção em condomínios, garagens, escritórios,
edifícios em fim de obra e espaços verdes; prestação de serviços de
jardinagem; limpeza e manutenção de piscinas; administração de
condomínios.

§ único. No exercício da sua actividade, a sociedade pode adquirir
participações em outras sociedades com objecto igual ou diferente
do seu e sobre essas participações fazer todas as operações que tiver
por convenientes.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, será exercida por dois gerentes, os quais se-
rão nomeados em assembleia geral, que deliberará também se os
mesmos têm ou não direito a remuneração e, em caso afirmativo,
fixará o seu montante.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, António Joa-
quim da Silva Mendes Buracas e Vítor Manuel Lopes dos Santos.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes estra-
nhos aos negócios sociais.
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Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 33/021111 � Averbamento n.º 1 � Ces-

sação de funções do gerente Vítor Antero Gomes, por renúncia, em
15 de Outubro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000241244

EQUIDIDÁCTICA � SOLUÇÕES TÉCNICAS
E DIDÁCTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 553/
980406-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147528; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 54/021115.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4900 euros, da sócia Maria Alice Ferreira Fernandes, e outra de
100 euros, do sócio Nuno Filipe Gonçalves Póvoa.

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

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241243

SOCEPIA � SOCIEDADE COMERCIAL INDUSTRIAL
DE PARQUES E ESTAÇÕES DE SERVIÇO DE AUTO-
MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9776/
951117-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500263353;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 10/021114.

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

Facto: recondução dos gerentes.
Prazo: até 31 de Janeiro de 2003.
Data da deliberação: 1 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241241

PROMOVIA � PROMOÇÃO E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7109/
910724-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502602082; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/021113.

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: 30 de Setembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241240

FENÍCIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 169/
960627-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503688096;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/021122.

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

1 � Apresentação n.º 17/021122 � Averbamento n.º 2 � Des-
locação da sede para a Rua de Marcelino Mesquita, 17, loja 1, Alto
de Santa Catarina, freguesia de Linda-a-Velha.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241236

LEALDIAS � CEDÊNCIA DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9933/
960221-Oeiras; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresenta-
ções: 32 e 33/021125.

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

Facto: nomeação de secretário.
Efectivo: Vera Cristóvão Miranda, casada, Avenida do Duque de

Ávila, 124, 2.º, esquerdo, Lisboa;
Suplente: Custódia dos Anjos Rodrigues Farinha, solteira, maior,

Rua de Arroios, 118-A, Lisboa.
Data: 30 de Outubro de 2002.
4 � Apresentação n.º 33/021125.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241234

CONFREMIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7699/
920805-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502813431; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 46/021126.

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: 24 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241232

ANTASPARK � URBANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 919/
010112-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505275856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
47/021126.

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

1 � Apresentação n.º 47/021126 � Averbamento n.º 1 � Re-
condução dos órgãos sociais.

Prazo: biénio de 2002-2003.
Data da deliberação: 11 de Janeiro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000241230
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ESTRUTEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 527-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503753289; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 28 e 31/021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, anteriormente
denominada ESTRUTUREL � Infraestruturas de Telecomunicações,
L.da, foi alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º,
n.º 1, 2.º, n.º 1, 3.º e 5.º, tendo a sede sido alterada para Sintra, ten-
do os artigos ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTRUTEL � Construções, L.da,
e fica com a sua sede na Rua do Mirante, 18, Anços, freguesia de
Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto: empreendimentos imobiliári-
os, compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais, de 2000 euros cada uma,
pertencente uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme a mesma deliberar, ficando, no en-
tanto, desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

E ainda:
Cessação de funções da gerente Graciete Maria da Silva Guizo, por

renúncia, em 11 de Julho de 2002.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000241229

MARQUISELAR � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2191-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500990328; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 16/
020905.

Certifico que foi registado o seguinte:
13 � Apresentação n.º 16/020905 � Averbamento n.º 1 �

Cessação de funções de gerente de Carmina Nogueira Araújo Barra-
das, por renúncia, em 2 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000241283

NOVO CONCEITO � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS TÊXTEIS PARA INCONTINENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8517-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503497185; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/020731.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 19/020731 � Redenominação com refor-

ço de capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas:
1) Ronny Van Laar � 3000 euros;
2) Feike Gijsbertus Boomsma � 2000 euros.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, na Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000241282

ALBERTO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6697-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502937823; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 6/021004.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 � Apresentação n.º 6/021004 � Designação de gerente, em

23 de Setembro de 2002, a sócia Elsa Maria Ferreira Coimbra da
Costa.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000241281

AURÉLIO COIMBRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1497-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500698120; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 5/021004.

Certifico que foi registado o seguinte:
10 � Apresentação n.º 5/021004 � Designação de gerente, em

23 de Setembro de 2002, a sócia Elsa Maria Ferreira Coimbra da
Costa.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000241280

JOSÉ JÚLIO & ABÍLIO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1268-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500370052; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 65 e 67/020621.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 65/020621 � Ces-

sação de funções de gerente de Andrew Clive Spraggon, por renún-
cia, em 23 de Maio de 2003.

12 � Apresentação n.º 67/020621 � Alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 5.º, n.os 1 e 2.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes todos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000241279

CAYACEA PORTUGAL � CENTRO DE ANÁLISES,
ASSESSORIA E CONTROLO DE QUALIDADE
ALIMENTAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 546-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504543504; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 27/020701.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cayacea Portugal � Centro de
Análises, Assessoria e Controlo de Qualidade Alimentar, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no Largo da Lagoa, 15-H, sala D, cave direita,
em Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia, Cayacea, Centro de Analisis, Asesoramiento
Y Control, de Calidad, S. A.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000241277

SIMBIOSE FORMAL � URBANISMO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 917-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505926300; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data
das apresentações: 44, 45 e 46/021220.

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

Cessação de funções do gerente Miguel José Lages Agostinho
Soares, por renúncia, em 8 de Novembro de 2002.

Nomeação de Vítor Manuel Rodrigues Ribeiro, para gerente, em 8
de Novembro de 2002.

Apresentação n.º 46/021220 � Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 2, e 4.º, que ficaram com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel dos Santos

Mónica, 17, sala 27-28, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos

pela intervenção conjunta de dois gerentes.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000241275

TALENTO � EDIÇÕES, PUBLICIDADE
E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9868-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502043040; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 31/020820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
reforçado com 1009,62 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, tendo o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio Francisco
José Neves Ferro; outra do valor nominal de 2593 euros e 75 cên-
timos (bem próprio) e outra do valor nominal de 656 euros e 25
cêntimos (bem comum), do sócio Francisco José d�Oliveira Santos,
e outra do valor nominal de 500 euros, da sócia Ana Patrícia Meunier
de Oliveira Santos.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000241273

PATRIARCA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 847-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030127.

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
Patriarca & Silva, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Brandão Vasconcelos � Viva
Maria Lizete �, em Santo André, Almoçageme, freguesia de Cola-
res, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 3.º

Depende apenas de deliberação da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto as actividades de carpintaria e cons-
trução civil.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas dos valores nominais de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Luís Duarte Patriarca e Luís
António Vicente da Silva.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, nos termos e condições que venham a ser estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 8.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 9.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-

tes.
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 10.º

1 � Aos lucros distribuíveis nos termos da lei será dado o destino
que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações que ad-
mitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 12.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.
2003191089

BUB � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 724-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/021230.

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 BUB � Pronto a Vestir, L.da,
tem a sua sede no Centro Comercial Oeiras Parque, loja 1135, Ave-
nida de António Bernardo Cabral de Macedo, freguesia de Oeiras,
concelho de Oeiras.
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2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como se-
rem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social o comércio de pronto a
vestir e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, divididos em duas quotas, sendo uma quota no va-
lor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio João Paulo Matos
Magalhães dos Santos, e outra quota no valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencente à sócia Luiza Helena Teixeira Pacheco e Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, quer
o objecto social destas seja igual ao que a sociedade exerce, quer seja
diverso, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, ou
em agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação, consórcios ou entidades de natureza semelhante, e
participar na sua administração e fiscalização, gerindo a respectiva
carteira de títulos.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sóci-
os, ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, depen-
de do consentimento da sociedade, gozando os sócios não cedentes
ao direito de preferência, em primeiro lugar, e a sociedade, em se-
gundo.

3 � Usando qualquer dos sócios do direito de preferência, o pre-
ço a praticar será igual ao valor que para a quota resulte de um ba-
lanço feito expressamente para esse fim, por uma sociedade de re-
visores oficiais de contas a ser nomeada em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem estabelecidos em assembleia geral.

2 �Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
20 vezes o valor nominal das quotas, por uma ou mais vezes, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como as condições
de reembolso das mesmas.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se o sócio for declarado em estado de falência ou insolvência;
c) Por morte, interdição ou inabilitação do sócio;
d) Se a quota for penhorada ou arrestada ou por qualquer outra

forma sujeita a arrematação judicial, se não for logo desonerada;
e) Em caso de divórcio, quando a quota seja adjudicada ao cônjuge

não sócio.
ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral,
podendo a gerência ser afecta a pessoas estranhas à sociedade, e o
exercício do cargo será ou não remunerado, conforme deliberação
social.

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

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Em caso de falecimento de algum sócio, e se não tiver sido deli-
berada a amortização da respectiva quota, os herdeiros do falecido
designarão um de entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003250360

SUNPOOL � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 880-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030130.

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 SUNPOOL � Construção e
Manutenção de Piscinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Cacém, no ElosPark II, Elo
C16, Estrada de São Marcos, freguesia do Cacém, concelho de Sin-
tra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
piscinas, comércio de equipamentos e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Cristóvão Azuil
Vraux de Sousa Laranjeiro, e uma do valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Pedro Manuel Novo Agostinho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005739472

JOCAGELO � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 857-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/030128.

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

1.º

A sociedade adopta a firma JOCAGELO � Produtos Congelados,
L.da, e tem a sua sede na Rua de São Sebastião, 5, na localidade e
freguesia de Cacém, concelho de Sintra.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação, no território nacional e estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de catering, comerciali-
zação por grosso e a retalho, importação e exportação de produtos
alimentares congelados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 7000 euros, pertencente ao sócio João de Oliveira Co-
laço; uma no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
do Carmo de Oliveira Santos Colaço, e uma no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Oliveira Santos
Colaço.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, pertence a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida, para o que fica desde já autorizada a divisão de quotas.

Porém, em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou
não de divisão para esse efeito, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios, logo depois, gozarão do direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei prescreva outros
prazos e formalidades.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Por falência ou insolvência do seu titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judici-

al da quota;
d) Quando algum sócio atentar contra os interesses da sociedade,

impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o con-
trato social;

e) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade e ou dos sócios não cedentes; e

f) Por morte, interdição, inabilitação ou dissolução do seu titular.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada, designadamente, a: adquirir quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial, e proceder ao levantamento da totalidade do
capital social depositado na instituição bancária adiante indicada, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua activi-
dade, bem como para a liquidação de despesas com esta escritura e
seu registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005739456

POLICLÍNICA DO MONTE ABRAÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 866-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/030129.

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 Policlínica do Monte Abraão,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 2, loja
E-1, cave, piso 2, em Queluz Ocidental, freguesia de Queluz, conce-
lho de Sintra.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências ou sucursais ou outras formas locais de representa-
ção.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de saúde em
geral, serviços de saúde em diversas especialidades médicas, quer es-
tas necessitem ou não de licenciamento especial das autoridades
competentes, meios complementares de diagnóstico, serviços de
enfermagem, análises laboratoriais e, bem assim, todas as activida-
des que se mostrem necessárias ou convenientes a estes fins, desig-
nadamente quanto à adopção ou extinção de serviços prestados ou a
prestar, ao espaço físico onde se desenvolve, ou pode desenvolver,
a actividade, recursos humanos e respectivos equipamentos e tudo o
mais que for considerado necessário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio, Rui Manuel Camilo dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade serão exercidas
por um único gerente, que poderá não ser sócio, com ou sem remu-
neração, conforme aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente ou de um procurador por ele mandatado para a prática de
actos determinados.

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio, Rui Manuel Ca-
milo dos Santos, portador do bilhete de identidade n.º 5163479, con-
tribuinte fiscal n.º 120716801, residente na Rua da Saudade, 7, 2675-
-516, em Odivelas.

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, no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que com objecto distinto do que está exer-
cendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003152172
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ESPAÇO LAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES DE RIO DE MOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3105/
820323-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501252762;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 20 e 21/030430.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 4.º e 8.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 50 000 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: duas do sócio Paulo Ale-
xandre Veríssimo Jorge: uma do valor nominal de 22 007 euros e 21
cêntimos e outra de 2992 euros e 79 cêntimos, e duas do sócio João
Manuel Dias Faial: uma do valor nominal de 22 007 euros 21 cênti-
mos e outra de 2992 euros e 79 cêntimos.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos com
as assinaturas de dois gerentes.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 20/030430 � Averbamento n.º 1 � Ces-

sação de funções dos gerentes Manuel Carneiro Jorge e Manuel Afon-
so Faial, por renúncia, em 17 de Dezembro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003134859

EDICONTROLJORNAL � EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 639-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506336387; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 26/030922.

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

Projecto de fusão mediante transferência global do património das
sociedades incorporadas.

Sociedades incorporadas:
1) OMNIGER � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da,

com sede na Rua de Ribeiro Sanches, 65, Prazeres, Lisboa;
2) EDIMPRESA � Editora, L.da, com sede na Rua de Calvet de

Magalhães, 242, Laveiras, freguesia de Paço de Arcos, concelho de
Oeiras.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Alterações projectadas na sociedade incorporante quanto a: ob-

jecto, sede e capital: (Mantêm-se.)
Firma: alterada para EDIMPRESA � Editora, L.da

O projecto ficou depositado na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005803669

EDIMPRESA � EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5537-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501859349; inscrição
n.º 40; número e data da apresentação: 25/030922.

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

Projecto de fusão mediante transferência global do património das
sociedades incorporadas.

Sociedades incorporadas:
1) OMNIGER � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da,

com sede na Rua de Ribeiro Sanches, 65, Prazeres, Lisboa;
2) A própria sociedade.

Sociedade incorporante: EDICONTROLJORNAL � Editora, L.da,
com sede na Rua de Calvet de Magalhães, 242, Laveiras, freguesia
de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

Alterações projectadas na sociedade incorporante quanto a: ob-
jecto, sede e capital: (Mantêm-se.)

Firma: alterada para EDIMPRESA � Editora, L.da

O projecto ficou depositado na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005803650

FIALHO GOMES � CONSTRUÇÕES TÉCNICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 214-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/030214.

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

CLÁUSULA 1.A

Firma

A sociedade adopta a firma Fialho Gomes � Construções Técni-
cas, Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

Sede

A sociedade tem a sua sede na Quinta do Morro, Atrozela, fre-
guesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

CLÁUSULA 3.A

Objecto

A sociedade tem por objecto a construção, compra, venda e re-
venda de imóveis e serviços de decoração interiores e exteriores.

CLÁUSULA 4.A

Capital social e quota

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio,
José Manuel Pereira Fialho Gomes.

CLÁUSULA 5.A

Depósito

1 � O sócio efectuou o depósito do capital social na dependên-
cia de Sacavém da Caixa Geral de Depósitos, nos termos do n.º 3 do
artigo 202.º, ex vi artigo 270.º-G, ambos do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � O sócio fica desde já autorizado a proceder ao levantamento
da quantia de 5000 euros, correspondente ao capital social, para fazer
face a despesas relacionadas com a constituição e organização da
sociedade.

CLÁUSULA 6.A

Autorização

O sócio único fica autorizado, nos termos e para os efeitos do
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais, a celebrar ne-
gócios com a sociedade unipessoal.

CLÁUSULA 7.A

Gerência

1 � A gerência será exercida pelos gerentes nomeados pelo sócio
único, os quais, nos termos da respectiva nomeação, exercerão os
seus cargos com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurado da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, José Manuel Perei-
ra Fialho Gomes.

4 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua cons-
tituição, designadamente as de registo.
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5 � O gerente nomeado fica desde já autorizado a efectuar os
necessários levantamentos da conta onde se encontram depositadas
as entradas, correspondentes ao capital social, para efectuar o paga-
mento das despesas mencionadas no número anterior.

CLÁUSULA 8.A

Disposições transitórias

1 � O sócio único e gerente da sociedade declara, nesta data, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-C do Códigos
das Sociedades Comerciais, não ser sócio de nenhuma outra socieda-
de unipessoal por quotas.

2 � O registo da sociedade ora constituída será efectuado, na
competente conservatória do registo comercial, no prazo máximo
de três meses a contar da presente data.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003218491

J. E. M. S. � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 200-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/030211.

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 J. E. M. S. � Prestação de Ser-
viços Médicos, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida de 25 de Abril, 9, rés-do-chão, direito, na freguesia e concelho
de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos, a
prestação de serviços paramédicos, consultoria clínico-laboratorial,
assistente dentário e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota deste valor, pertencente
ao único sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não sócio,
for designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

4 � Fica desde já designado gerente o sócio, José Esteves Mo-
reira Simões.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, tenham ou não o mesmo objecto social.

6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si negócios ju-
rídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003224343

CC � CENTRO CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 189-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030212.

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 CC � Centro Clínico, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 13, 1.º, direito, freguesia
e concelho de Cascais.

2 � A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do País.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços médicos e de
prática clínica em ambulatório.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5500 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2100 euros, pertencente ao sócio João Manuel Andrade Olias; uma
de 1900 euros, pertencente ao sócio José Carlos Lopes da Cunha, e
uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Jaime Barata Correia de
Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelo sócio João Manuel Andrade Olias, que
fica desde já nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade fique vinculada é suficiente a assinatura
de um gerente.

3 � A gerência poderá tomar de arrendamento quaisquer locais
ou estabelecimentos, bem como celebrar contratos de locação finan-
ceira.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares do
capital, quando deliberadas por unanimidade em assembleia geral, até
ao montante do capital social, e os sócios poderão fazer à sociedade
os suprimentos que ela carecer, nos termos e condições que vierem
a ser aprovados em assembleia geral.

6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão
para esse fim, são livremente permitidas.

2 � A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito
de preferência.

7.º

É expressamente proibido aos sócios constituírem as suas quotas
em garantia ou caução de qualquer obrigação sem prévio consenti-
mento da sociedade

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas dos sócios nos seguintes casos:
a) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
b) Arresto, penhora ou qualquer modo de envolvimento em pro-

cesso judicial;
c) Por acordo do respectivo titular;
d) Por falência ou insolvência do seu titular;
e) Por venda ou adjudicação judicial da quota.
A contrapartida da amortização será o valor real da quota aferido

por balanço a efectuar à data da deliberação e pelos valores materi-
ais e imateriais que vierem a ser determinados na avaliação que se
referem os artigos 235.º e 105.º do Código das Sociedades Comerciais,
devendo ser paga em quatro prestações iguais e trimestrais, a pri-
meira das quais se encerra 90 dias após a deliberação de amortiza-
ção, salvo acordo em contrário ou se a lei imperativamente dispuser
de outra forma.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedên-
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cia mínima de 15 dias, salvo se a lei determinar outros prazos e
formalidades.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003190945

GALINHA & FILHOS � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 166-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030203.

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 Galinha & Filhos � Carpintaria,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Henrique, Vivenda São Fran-
cisco, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por a indústria de carpintaria.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor no-
minal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios,
que ficam desde já nomeados gerentes, e pelo não sócio Tomás Luís
Galinha, casado, residente na Rua do Depósito, lote 1, Alcoitão,
Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente Tomás
Luís Galinha.

3 � Fica vedado aos gerentes aceitar letras de favor, obrigar-se
como fiador em nome da sociedade ou envolver esta em responsa-
bilidade, através de actos ou contratos estranhos ao objecto da soci-
edade.

5.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em sociedades reguladas por leis espe-
ciais.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

8.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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003125370

EDUARDO ANTUNES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 180-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/030206.

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 Eduardo Antunes & Associados,
L.da, e tem a sua sede social na Rua de Pedro Álvares Cabral, Edifí-
cio Sanremo, lote 42, apartamento 712, na freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas ou extintas, em território naci-
onal ou estrangeiro, agências, filiais delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos de urba-
nismo, arquitectura e engenharia, projectos de interiorismo, reabili-
tação e renovação de imóveis, consultadoria técnica, consultadoria
imobiliária, estudos de viabilização, marketing, publicidade, promo-
ção e gestão de projectos e obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Emídio Mendes; outra
no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Luís
Sérgio Antunes, e duas quotas iguais, no valor nominal de 375 euros
cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios Ana Cristina Va-
lente Mendes Ferlov Ribeiro e André Luís Valente Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade, sempre que as necessidades do exercício social
o justifiquem, e com a deliberação em assembleia geral de todos os
sócios, poderá exigir dos mesmos prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo de 50 000 euros.

2 � Poderá qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade nos
termos e condições deliberados em assembleia geral.

3 � A sociedade pode participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital de outras sociedades, criar novas em-
presas ou comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto dessas
empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a so-
ciedade está exercendo.

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios; porém, a estra-
nhos depende sempre do consentimento da sociedade, que terá sem-
pre o direito de preferência em qualquer cessão, e de seguida os só-
cios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
certos e determinados actos.

ARTIGO 7.º

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

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

outra forma de apreensão judicial e ainda cessão gratuita não auto-
rizada pela sociedade;

c) Em caso de violação do disposto nos presentes estatutos;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucederem herdeiros

legitimários;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � No caso da alínea b), o preço da amortização será o que

resultar do último balanço aprovado. No caso da alínea c), a amor-
tização será realizada pelo menor dos seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço elaborado na data que for decidi-

da a amortização.
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ARTIGO 8.º

Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade sempre que o seu
comportamento desleal ou gravemente perturbador ao funcionamento
da sociedade cause a esta, ou possa causar-lhe, prejuízos relevantes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000796699

VIGOESCOURAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 240-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/030221.

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 VIGOESCOURAL � Socieda-
de Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Outeiro da Vela,
Casal de Santa Maria, Cascais, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agrícola e pecuá-
ria, comércio de produtos agrícolas e pecuários, aluguer de equipa-
mentos, actividades cinegéticas, incluindo comércio e aluguer de
equipamentos para esse fim; organização de eventos culturais, des-
portivos, publicitários e promocionais; actividades hoteleiras e de
exploração de empreendimentos turísticos em espaço rural, explo-
ração de empreendimentos de restauração e bebidas, compra e ven-
da de imóveis, rurais ou urbanos, e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio Eurico José da Costa Vilar
Gomes, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio José Maria da Costa Vilar Gomes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

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 não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta 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 ao sócio não cedente.

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, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
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.
2003175652

SUPERTAÇAS � TROFÉUS, BRINDES E TAÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 247-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/030225.

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

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

1.º

A sociedade adopta a firma Supertaças � Troféus, Brindes e Taças,
L.da, e tem a sua sede na Rua dos Felotes, 150, em Manique, fregue-
sia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto fabrico e comércio, por grosso e a
retalho, bem como importação e exportação de troféus, brindes e
taças.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de três quotas de 10 000 euros
cada uma, uma de cada um dos sócios, José Mário de Sousa, Richard
Frederico Santos e Martinho Silva Santos.

4.º

A cessão, total ou parcial, das quotas é livre entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, dispondo os sócios de
direito de preferência, em primeiro lugar, e a sociedade, em segun-
do.

5.º

A administração e representação da sociedade incumbe à gerên-
cia, podendo os seus membros ser escolhidos de entre os sócios e
estranhos à sociedade, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Richard Frederico Santos e Martinho Silva Santos e Graciete Dias
Frederico de Sousa, casada, residente na Rua dos Felotes, 150, em
Manique, Alcabideche, Cascais.

§ 1.º Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 2.º Poderão ser nomeados procuradores da sociedade, que repre-
sentarão esta no âmbito dos poderes que lhes forem conferidos.
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§ 3.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as as-
sinaturas de dois gerentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003240721

J. M. LEÃO GUERREIRO � CLÍNICA MÉDICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 258-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030228.

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

ARTIGO 1.º

A firma é J. M. Leão Guerreiro � Clínica Médica, Unipessoal,
L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades médicas, cirúrgi-
cas e afins.

ARTIGO 3.º

A sede social é instalada no concelho de Cascais, freguesia da
Parede, na Rua de Heliodoro Salgado, 8, 1.º, B.

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

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondendo a uma quota de
tal valor, que pertence ao sócio único, e encontra-se realizada em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer socieda-
des, ainda que reguladas por leis especiais, quer com objectos dife-
rentes do seu ramo e mesmo de responsabilidade ilimitada e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá abrir clínicas fora da sua sede por deliberação
tomada em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração social.

ARTIGO 8.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando a gerência
autorizada para o efeito e para levantar do depósito das entradas o
que for necessário para pagar equipamento e despesas de pessoal.

ARTIGO 9.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003168370

NUNES & DUARTE � RECUPERAÇÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 378/
020905-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506209709;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: OF. 13 e 14/030424.

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

1 � OF. Apresentações n.os 13 e 14/030424 � Averbamento
n.º 1 � Cessação de funções do gerente José Manuel Alexandre
Nunes, por renúncia, em 2 de Abril de 2003.

5 � Apresentação n.º 15/030424.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria Manuela Pena Duarte.
Data: 2 de Abril de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213449

REENGENHARIA E PROJECTOS DE MANUTENÇÃO,
RPM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 807/
960522-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503685500; ins-
crições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 9 e 10/030424.

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

Facto: nomeação de secretario.
Secretário: José Mário Marques Santiago, casado, Avenida de 25

de Abril, 8, rés-do-chão, esquerdo, Almada.
Data: 31 de Dezembro de 2001.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213406

BRALO PORTUGUESA � COMÉRCIO DE REBITES
E MÁQUINAS DE REBITAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 177/
961004-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503743445;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/030626.

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

1 � Apresentação n.º 8/030626 � Averbamento n.º 2 � Deslo-
cação da sede para Parque Industrial Sintra-Estoril VII, pavilhão A3,
Rua da Tapada Nova, 9, Capa Rota, Linhó, freguesia de Sintra.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2002565252

MATERGEST � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 124/
960923-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503739081; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/030428.

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: 31 de Dezembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003212906

TABAQUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 746/
990921-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500834784;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 37; números e
data das apresentações: 23 e 24/030428.

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

36 � Apresentação n.º 23/030428 � Averbamento n.º 1 �
Cessação de funções do administrador-delegado Dettmar Heinz
Diedrich Delbos, por renúncia, em 11 de Março de 2003.

37 � Apresentação n.º 24/030428.
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Facto: nomeação, por cooptação, do administrador-delegado.
Administrador-delegado: Mortin Gray King, casado, Avenida de

Alfredo da Silva, 35, Albarraque, Rio de Mouro, Sintra.
Data da deliberação: 2 de Abril de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003211691

TRAMACONSTRÓI � TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6764/
911031-Sintra; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
030430.

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: 5 de Fevereiro de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003132155

ENCANTO DOS ANIMAIS � COMÉRCIO DE ANIMAIS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 221/
961023-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503754200; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 29/030430.

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: 5 de Fevereiro de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003132287

COELHO & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 116/
990316-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504372270; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 27/030430.

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: 7 de Março de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003132163

VILARES � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 877-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503435597; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e datas das
apresentações: 41/021223 e 43 e 44/030130.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 41/021223 � Ces-

sação das funções dos gerentes, por renúncia, em 19 de Dezembro
de 2002, de Abílio Lopes da Silva e João Batista Miradouro Almeida.

6 � Apresentações n.os 43 e 44/030130 � Alteração parcial do
contrato.

Artigos alterados: corpo do artigo 3.º, n.º 2 do artigo 5.º e artigo 9.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante de Sagres, Serra do
Casal Cambra, 175, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 9.º

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

Foram designados gerentes os sócios Anabela Perdigão Almeida e
João Alexandre Perdigão Almeida.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2001181310

PERFECT MATCH � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 126-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504676253; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 43 e 45/030120.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 43/030120 � Ces-

sação de funções de gerente de José Jorge Gonçalves Reis, por re-
núncia, em 9 de Dezembro de 2002.

8 � Apresentação n.º 45/030120 � Modificação e alteração total
do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCCERPRO � Marketing,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Juncal, 5-A e B,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comunicação, marketing e
imagem. Representação e comercialização de produtos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único, Nuno Filipe Calado Dias da Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, já nomeado gerente.

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

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003226354
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SOCIEDADE KIFARU � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
E FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 062-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/021217.

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 Sociedade Kifaru � Explora-
ção Agrícola e Florestal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Carmona,
21, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de exploração
agrícola e florestal.

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 a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � 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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005891614

A. G. JOHANSSON � CONSULTORIA DE TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 084-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/021226.

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 A. G. Johansson � Consultoria
de Têxteis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Espinho, 65, 3.º, di-
reito, no Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria na área dos têxteis e apoio técnico de procura de matéria-

-prima para o fabrico e comércio de têxteis e sua exportação e ser-
viços de gestão.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824259

SULGAL, TRANSPORTES DE MERCADORIAS
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 680-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030825.

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 SULGAL, Transportes de Mer-
cadorias e Combustíveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Rua de Dórdio
Gomes, lote 2-C, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe 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 transportes rodoviários de
mercadorias nacional e internacional e transportes de combustíveis
e seus derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 49 900 euros, titulada pelo sócio Fernando Jorge
Amador dos Reis, e outra do valor nominal de 100 euros, titulada
pelo sócio Vítor Manuel Fernandes Batata.

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, sendo sempre
obrigatória a intervenção de um gerente com capacidade profissio-
nal.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Vítor Manuel
Fernandes Batata e a não sócia Florinda Amador Matias, que tam-
bém usa Florinda Amadora Matias, solteira, maior, residente na Rua
de Dórdio Gomes, lote 2-C, em Cascais, esta com capacidade profis-
sional.

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.
2005824526

ANFEPINSTUQUE � ESTUQUE E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 280-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 92/030313.

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 ANFEPINSTUQUE � Estuque
e Pintura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angelina Vidal, porta
53 e 53-A, Atibá, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de estuque e pintu-
ra.

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 suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios

ao âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824518

TERESA DE ALMEIDA � INTERIOR DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 466-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/030514.

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 Teresa de Almeida � Interior
Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, Vila de
Santa Maria, 7759, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços na área
da decoração de interiores, exteriores e design; comércio de produ-
tos relacionados com as actividades referidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2750 euros, pertencente à sócia Teresa Luísa Fer-
reira Pinto Basto de Almeida, e duas quotas iguais, de 1125 euros,
pertencentes, respectivamente, a Miguel de Almeida e Francisco
d�Almeida.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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 Miguel de Al-
meida e Teresa Luísa Ferreira Pinto Basto de Almeida.

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;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824500

LUDOFUTE � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 083-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/021226.

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 LUDOFUTE � Actividades
Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Viveiro, 537, 6.º, D,
no lugar e freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em ocupação de tempos livres,
venda de artigos e equipamentos desportivos, organização de even-
tos desportivos e animação de campos de férias e actividades des-
portivas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 470 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 6235 euros cada uma, tituladas uma por cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção 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 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.
2005824275

DOS PÉS À CABEÇA � GESTÃO DE CENTROS
CLÍNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 082-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/021226.

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 Dos Pés à Cabeça � Gestão de
Centros Clínicos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha de Santa Maria,
106, 1.º, direito, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho
de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o arrendamento de imóveis; gestão
e administração de centros clínicos; comércio por grosso e a retalho
de produtos naturais; artigos de fisioterapia e afins. Produtos de
beleza, produtos de aromoterapia, aromoterapia, artigos desporti-
vos.

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.
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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, 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824283

AZN � COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 058-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021216.

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 AZN � Compra e Venda de
Máquinas Automáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Acácias, 9, 3.º,
C, no Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, revenda e
exploração de máquinas automáticas, restauração e comercialização
de bebidas.

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,
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 � 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824291

RECREIO ALEGRE � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 075-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/021220.

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 Recreio Alegre � Organização
de Eventos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Paulo, 76, 1.º, C,
Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização de eventos sociais,
desportivos, culturais e recreativos; prestação de serviços de
babysitting, de formação de formadores nas áreas de ensino e des-
porto; centro de explicações; comércio por grosso e a retalho de
materiais e equipamentos relacionados com as actividades referidas.

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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única, não remune-
rada.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824305

REVOLUTIONCAR � PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 077-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/021220.

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 REVOLUTIONCAR � Peças e
Acessórios Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Rei Vilar, 91,
loja, no lugar de Alvide, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças e acessóri-
os para veículos automóveis e instalação e montagens de acessórios
auto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é 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.
2005824313

TABTAGUS � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 705-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/021218.

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 TABTAGUS � Tabacaria e
Papelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Núcleo Central do Tagus Park,
loja 134, no lugar e freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representação, importação,
exportação e comercialização de artigos de tabacaria, papelaria, livra-

ria, produtos multimédia, artigos de telecomunicações e electrónica,
brindes, artigos de decoração, jogos e lotarias. Prestação de serviços
na área de papelaria, designadamente fotocópias, encadernação e
utilização de equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas: uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio António Manuel Mendes Lopes Precatado, e outra do valor
nominal de 12 000 euros, pertencente à sócia Susana Paula Marques
da Silva Precatado, encontrando-se realizado em dinheiro apenas
quanto a metade, em virtude de cada sócio ter realizado 50% da sua
participação, devendo o remanescente ser realizado no prazo de um
ano a contar de hoje.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Susana Paula Marques
da Silva Precatado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824330
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RESTICOME � RESTAURAÇÃO E SIMILARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 706-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 74/021218.

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 RESTICOME � Restauração e
Similares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Actor José Pinheiro
Amaro, 6, rés-do-chão, direito, freguesia de Carnaxide, concelho de
Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração, hotela-
ria e similares.

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.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824348

JMMJ, BIJUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 708-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/021219.

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 JMMJ, Bijutaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Tomás Ribeiro,
57, 3.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de bijutaria,
marroquinaria, acessórios de moda, sapatos, vestuário e malas.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824356

PRESTIDATA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 722-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/021227.

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 PRESTIDATA � Comércio de
Produtos Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outu-
bro, Edifício Tágide, lote 7, 3.º, esquerdo, freguesia de Carnaxide,
concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
aos negócios sociais mais convenha, e adquirir bens móveis ou imó-
veis, participar em quaisquer sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu, e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em
agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de equipamentos informáticos, electrónicos e de escritório. Pres-
tação de serviços, consultadoria e promoção na área de informática.

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.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia
geral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Manuel Tiago
Coelho Tinoco Fraga.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito
de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.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 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
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tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles enquanto a quota se
mostrar indivisa.

ARTIGO 8.º

Por simples deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824372

LUXOBAR � GERAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE AR
E FLUIDOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 746-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/021230.

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 LUXOBAR � Geração e
Manipulação de Ar e Fluidos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Horta Grande, 22,
rés-do-chão, E, Cacém, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentações e comércio de equipamento pneumático,
electropneumático, hidráulico e afins, prestação de serviços de ges-
tão, formação, consultadoria, auditoria, fiscalização e projectos nas
áreas da sua actividade, geração e manipulação de ar e fluidos.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares ao capital
até ao montante máximo de 100 000 euros, bem como os suprimen-
tos, nas condições a acordar com a gerência.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio
único, com ou sem remuneração, conforme ele decidir, podendo ainda
constituir mandatários para a prática de certos e determinados ac-
tos.

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

3 � Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros ou com o seu representante.

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 que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005824470

ESTILODEU � GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 558-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503805785; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/021015.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Setembro de 2002.
Foram depositados os documentos de prestação de contas refe-

rentes ao ano 2001.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241270

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 910-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501884793; inscrição
n.º 37; número e data da apresentação: 14/021021.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultoria geral, estratégica, de gestão e informática, a comercializa-
ção, a implementação e a manutenção de produtos de software e
respectivos equipamentos de suporte, a gestão de sistemas de infor-
mação e a realização de cursos de formação, designadamente nas
áreas de actividade desenvolvidas pela sociedade, podendo ainda a
mesma dedicar-se a outras actividades comerciais e de prestação de
serviços, umas e outras, relacionadas com o seu objecto social.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241266

BATISTA FERNANDES � CIRURGIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 891-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 27/021023.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede.
Sede: Rua das Sete Chaves, Quinta da Eira, lote 4, freguesia de

Paço de Arcos.

Esta certidão está conforme.

7 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241264

A PASSADEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6284-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502234415; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: 6 e 7/021024.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de António Vitorino Vi-

cente Ramalho, por renúncia de 16 de Setembro de 2002.
Facto: designação de gerente de António Ribeiro Borges, casado,

Rua de Adelino Amaro da Costa, 13, 8.º, C, Paço de Arcos.
Data da deliberação: 16 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241263
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MENDES & VASCONCELOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8646-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503155195; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 12, 15 e 16/021025.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerentes de Álvaro dos Santos

Mendes Brochado e Lucília Correia de Vasconcelos, por renúncia de
10 de Julho de 2002.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º, n.º 1, 6.º, 7.º
e 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Sede

1 � Rua de António Maria Costa Macedo, 8-A, em Queijas, fre-
guesia de Queijas, concelho de Oeiras.

ARTIGO 6.º

Capital

14 963 euros e 94 cêntimos.

ARTIGO 7.º

Quotas

Duas iguais, de 6733 euros e 77 cêntimos cada uma, pertencendo
uma ao sócio José Luís da Silva e a outra ao sócio José Luís da Silva
Santos, e uma de 1496 euros e 40 cêntimos, pertencendo ao sócio
Bruno Miguel da Silva Santos.

ARTIGO 8.º

Gerência

A gerência da sociedade compete aos sócios José Luís da Silva e
José Luís da Silva Santos, que desde já ficam designados gerentes,
sendo necessária a intervenção de ambos para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241261

C. O. M. � CENTRO OFTALMOLÓGICO
DE MIRAFLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8552-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 59/021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede.
Sede: Alameda de António Sérgio, 22, 9.º, B, Miraflores, fregue-

sia de Algés, concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241259

CONCREART � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 835-
-A-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505505150; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
021003.

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

Facto: cessação de funções de gerente de Luís Manuel Gaspena
Martins Ramos, por renúncia de 16 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241253

PERÍCIA � IMÓVEIS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 041-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505262738; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
020920.

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

Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua da Quinta do Pinheiro, 16, 1.º piso, freguesia de Carna-

xide, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241247

AMPAL � COMÉRCIO DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2782-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500587604; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 61/020920.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital de 500 000$
para 5000 euros, e, em consequência, o artigo 3.º passa a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 3750 euros, da sócia Cândida de Lurdes Vaz de
Abreu, e outra de 1250 euros, da sócia Alexandra Filomena Vicente
da Silva.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241245

S. T. PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8045-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501364595; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 12/
020920.

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

Facto: deliberação de aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 18 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241242

DABIALGE � CENTRO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5551-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501862064; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 19/020920.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Facto: denominação 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) Maria Manuela Jacob da Silva Carvalho � 4750 euros;
2) Pedro Jácome Costa Daupiás Rodrigues � 250 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241239

PRINEL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3747-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500941378; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 41/020920.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241237

O PRADO VERDE � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7760-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502845180; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 43 e 44/020920.

Certifico a cessação de funções de gerente de João Luís da Dores
Matias, por renúncia, em 29 de Outubro de 2001.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social quanto aos artigos
3.º e 7.º, que passam 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 iguais, com o valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Andreia Isabel Vale de Freixo Gargaté e Luísa Maria Vieira
Rodrigues Leão.

7.º

A gerência, com ou sem retribuição, conforme vier a ser delibera-
do, pertence a todos os sócios, obrigando-se a sociedade com a as-
sinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241235

CELES � SISTEMAS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9001-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 552914289; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 45/020920.

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

Facto: dissolução.
Prazo: três anos.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241233

DELTAMAX � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 949-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504280660; inscrição
n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 22, 23 e 24/020925.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros e
outra de 250 euros, ambas pertencentes ao sócio Paulo Alexandre
Montez Fernandes.

Facto: cessação de funções de gerente de Paulo Alexandre Montez
Fernandes, por renúncia de 8 de Agosto de 2002.

Facto: designação de gerente de Fernando Duarte da Conceição.
Data da deliberação: 8 de Agosto de 2002.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241231

B. COSTA UM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 837-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504277774.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 55 241 000$
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, n.º 1, que pas-

sa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros, representado por 500 000 acções com o valor no-
minal de 1 euro cada uma.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005875309

CONSTRIAÇO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 164-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504421230; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
021016.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 36/021016 � Des-

locação de sede.
Sede: Rua de António Tomás Botto, lote 1, rés-do-chão, Cabeço

de Mouro, São Domingos de Rana, Cascais.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2000797750

LAVANDARIA DO DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 958-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504294261; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: OF e 16/030618.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 OF./030618 � Cessação de funções de

gerentes de Joaquim José Teixeira de Mesquita e Maria Eugénia Fi-
gueiredo Lourenço, por renúncia, em 10 de Novembro de 1999.
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4 � Apresentação n.º 16/030618 � Reforço de capital e altera-
ção parcial do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 2410$, em dinheiro, subscri-

to pelos sócios em partes iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, está integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
501 205$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Gerentes designados: os sócios Pedro Manuel Olivença de Sousa
Magalhães e Maria Aldina Gomes Dias Correia.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003120408

ALCATEL PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1421-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500276862; inscrição
n.º 34; número e data da apresentação: 10/030430.

Certifico que foi registado o seguinte:
34 � Apresentação n.º 10/030430 � Designação dos órgãos

sociais, em 28 de Março de 2003, para o exercício de 2003:
Conselho de administração:
Rui Manuel Candeias Fernandes, casado, Avenida da República,

975, Parede � presidente e administrador-delegado;
Alfredo Redondo Iglésias, casado, Paseo Imperial, 89, 28005,

Madrid;
Pedro Rebelo de Sousa, casado, Rua de Castilho, 32, 9.º, Lisboa;
Luís Ustero Ares, casado, Arturo Soria, 353-8 D, 28033, Madrid;
João Duarte Lopes Ribeiro, casado, Rua de Leopoldo Almeida, 13,

Marisol, Corroios;
Conselho fiscal:
Pedro Paes de Vasconcelos, casado, Rua de Filipa de Vilhena, 4,

5.º, direito, Lisboa � presidente;
Paulo Jorge Vargem Salgado, Avenida de Luísa Tody, 618, 4.º,

esquerdo, Setúbal;
António Dias & Associados SROC, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lis-

boa, representada por António Marques Dias;
Suplente: Freire Loureiro & Associados, SROC, representada por

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, com sede em Lisboa, Amo-
reiras, torre 1, 7.º

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 2003132015

ONECAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 921-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505586681; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 49/030512.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º, 4.º e 8.º, que

passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Mercado, lote 2, Tires,
freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
18 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Frejo Selles, e uma de
2000 euros, pertencente à sócia Nataliya Lushuk.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Jo-
aquim Frejo Selles, desde já designado gerente.

2 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos é necessária apenas a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003171932

SNICE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 444-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: OF./030421.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 OF./030421 � Cessação de funções de

gerente de João Pedro Costa e Silva, por renúncia, em 16 de De-
zembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003138889

IMOCORDEIRO � GESTÃO PATRIMONIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 230-
-Cascais; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 50/030617.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 50/030617 � Re-

condução dos os membros dos órgãos sociais, em 27 de Março de
2003.

Prazo: 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Victor Hugo da Silva Cordeiro;
Vogal: Augusto Machado;
Vogal: Maria Amélia Lombo da Silva Cordeiro Machado;
Fiscalização:
Fiscal único efectivo: Manuel João Preto de Matos Fazenda, ca-

sado, revisor oficial de contas;
Suplente: António Moura Rodrigues, casado, revisor oficial de

contas.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003137963

ARTUR ROSA & FILHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9057-
-Cascais; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/030317.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 34/030317 � Designação de gerente em

12 de Julho de 2002, de Florinda Mendes Monteiro Rosa, casado,
Avenida do Lago, bloco 1, 3.º, A, Edifício Constanza, Monte Esto-
ril.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003260234

SILVINO NOGUEIRA SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1938-
-Cascais; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/030402.
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Certifico que foi registado o seguinte:
5 � Apresentação n.º 33/030402 � Designação de gerentes, em

18 de Julho de 2002, de Isabel Maria da Cruz Costa Santo Inocêncio
e Vítor Manuel da Cruz Costa Santo.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003172980

TREZCANTOS � PRODUTOS ALIMENTARES
E DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 324-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500996458; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 66/020731.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, que

passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 398 euros e 95 cêntimos e encontra-se dividido em duas quotas:
uma do valor de 174 579 euros e 26 cêntimos, na titularidade da
sócia Anabela Fernandes da Cunha, e uma do valor nominal de
74 819 euros e 69 cêntimos, na titularidade da sócia Maria Fernanda
dos Santos Fernandes da Cunha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia
Anabela Fernandes da Cunha, já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003228047

ESTEC � ESTUDOS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 497-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502423250; inscrições
n.os 20 e 21 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 65/030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º, e 5.º, tendo o
capital sido reforçado com 50 000 euros, realizado em dinheiro e
subscrito pela sócia Grupo Sousa Pedro � SGPS, S. A., para reforço
da quota de 5544,72 euros, tendo os artigos ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a fabricação de equipamento para o tratamento
automático da informação, sistemas de aquisição e controlo, execu-
ção de redes de baixa tensão e telecomunicações, bem como a exe-
cução de projectos de sistemas informáticos; actividades informáti-
cas de consultadoria e manutenção de equipamento e programação
informática; formação e prestação de serviços nas áreas da infor-
mática e telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores constantes da escrituração, é de 150 000 euros,
representado por seis quotas: uma de 55 544 euros e 72 cêntimos,
da sócia Grupo Sousa Pedro � SGPS, S. A.; três quotas iguais, de
25 300 euros cada uma, da sócia Grupo Sousa Pedro � SGPS, S. A.;
uma quota de 9277 euros e 64 cêntimos, do sócio Manuel Martins
Barata, e outra de 9277 euros e 64 cêntimos, do sócio António Luís
Freixo Guedes Osório.

ARTIGO 5.º

A sociedade só fica vinculada pela assinatura de um gerente.

E ainda cessação de funções do gerente Manuel Martins Barata,
por renúncia, em 15 de Janeiro de 2003.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003207112

DAVINÊS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 728-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504519360; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 11 e 12/030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
reforçado com 148 000 euros, realizado em dinheiro, tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 198 000 euros, integralmente realiza-
do, e divide-se em 198 000 acções no valor nominal de 1 euro cada
uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, podendo ser re-
presentadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e 10 000 acções,
reciprocamente convertíveis.

3 � Os títulos são assinados pelo administrador único, podendo a
assinatura se aposta por chancela ou reproduzida por meios mecâni-
cos.

4 � A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos e
dentro dos limites legais.

5 � A transmissão entre accionistas é livre.

E ainda:
Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Administrador único: José António Figueiredo Dias;
Fiscal único efectivo: Jesus & Associado, Auditores, SROC, Ave-

nida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa, representada
por Joaquim Oliveira de Jesus, revisor oficial de contas;

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

Data: 11 de Abril de 2003.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003239502

ALMIRALL PRODES � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 103-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503537276.

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

Facto: cessão de funções de gerente de Frederico Antón Mencia,
por destituição de 29 de Março de 2002.

Facto: designação de gerente de Luciano Conde Conde, casado,
Calle Sant Quirze, 36, Sant Cugat Del Vallés, Barcelona.

Data da deliberação: 29 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005750549

IOMAR � RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 157-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502948710; inscrições
n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 26 e 27/030723.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 2, tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a denominação de IOMAR � Recolha e
Tratamento de Dados de Engenharia, L.da, e durará por tempo inde-
terminado.

2 � A sede da sociedade é na Avenida do Conselheiro Ferreira
Lobo, 23, em Laveiras, freguesia de Caxias, podendo a gerência
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � A gerência poderá, igualmente, criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representações, em Portugal ou
no estrangeiro.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005895091

ALMIRALL PRODES � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 103-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503537276.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano 2001.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005750557

LISBANDA � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 132-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/030415.

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 LISBANDA � Importação
Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, lote 2,
7.º, A, 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 na importação, exportação, re-
presentações, comércio por grosso e a retalho de software e
hardware; produtos alimentares, higiene e limpeza, bebidas alcoóli-
cas e não alcoólicas, artigos para lar, mobiliário, artesanato, mate-
riais de construção, comercialização de veículos novos e usados,
comércio de equipamentos de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Carlos Nunes
Burity da Silva, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencen-
te ao sócio Alberto Acácio dos Santos Monteiro.

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 dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825824

MICROESTÉTICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 076-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/030328.

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 MICROESTÉTICA � Comér-
cio de Produtos Cosméticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 15, no
lugar e freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
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do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de produtos e equipamentos de cosmética. Conservação e
reparação de ferramentas e utensílios de corte.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas do valor
nominal de 2250 euros cada uma e uma de cada um dos sócios José
Abrantes Rocha Cecílio e Natália Paulina Pinto Carmelino, e outra
do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Marco Pedro
Carmelino de Abrantes Cecílio.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Abrantes
Rocha Cecílio e Natália Paulina Pinto Carmelino.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005806587

REGISLINHA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 939-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/030401.

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 REGISLINHA � Gabinete de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adriano Correia de
Oliveira, lote 2, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade.

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 4000 euros, pertencente à sócia Lígia Marlene
Ferreira Pinto Alves, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria de Lourdes da Piedade Filipe Alves.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005790753

GLOBAL CODERS � CONSULTADORIA
E DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 145-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030715.

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 Global Coders � Consultadoria
e Desenvolvimento Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 11,
rés-do-chão, A, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

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 prestação de serviços e consul-
tadoria na área do desenvolvimento de aplicações informáticas e
alojamento de sites. Importação, exportação, representação, comér-
cio por grosso e a retalho de software e hardware.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005790761

FLUXWAY � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 996-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030812.
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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 FLUXWAY � Comércio de
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Rossio, Vivenda
Alves, em Leceia, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio a re-
talho e por grosso de artigos informáticos.

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 suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Alexandre Miguel
Esteves Alves.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005790770

SABORES DA BELOURA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 717-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/030917.

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 Sabores da Beloura � Restaura-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Ambrósio dos
Santos, bloco A, 1.º, esquerdo, Amoreira Residence, freguesia de
Alcabideche, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser 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

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005790788

VELBRIM � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 757-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/031007.

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 VELBRIM � Comércio de Brin-
quedos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Rua do Professor
Orlando Ribeiro, 97, 5.º, esquerdo, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação e comércio de artigos desportivos, artigos de lazer e
brinquedos. Organização de eventos desportivos, lúdicos, recreati-
vos e culturais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 10 000 euros cada uma, tituladas uma por cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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.
2005790745

SULTÉRMICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 949-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/030220.

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 SULTÉRMICA � Comércio de
Equipamentos de Climatização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Carlos Capítulo,
lote 5, loja A, Urbanização Cidade Desportiva, freguesia de Monte
Abraão, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representação de equi-
pamentos de climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valo-
res nominais de 5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Paulino do Rosário Pereira Calças e Ana Maria da Costa
Órfão.

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 sócios.

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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825441

TAPADAGRAF � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 947-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/030220.

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 TAPADAGRAF � Artes Gráfi-
cas e Publicidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Helena Vieira da
Silva, 1, rés-do-chão, direito, na Tapada das Mercês, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas das
artes gráficas e decorativas, publicidade e marketing.

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.
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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, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825433

ILGR � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 946-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030220.

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 ILGR � Construções, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Carvalhos, 13, lugar de
Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou ou-
tras formas locais de representação, em qualquer ponto do País ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Ilídio Luís Gomes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Ilídio Luís Gomes Ro-
drigues, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825425

ARQUIMEGA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 923-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/030214.

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 ARQUIMEGA � Engenharia e
Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Lisboa, 103, 5.º,
B, lugar de Casal de Cambra, 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

O objecto da sociedade consiste em construção civil, designada-
mente remodelação, projectos de engenharia e arquitectura, compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825409

AGS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS
DE SALUBRIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 269-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502012005; inscrição
n.º 31 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; números e data das
apresentações: 35 e 36/030317.

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

Cessação de funções do administrador José Manuel Machado Sal-
danha Bento, por renúncia, em 28 de Julho de 2002.

Apresentação n.º 36/030317 � Nomeação de administrador, por
cooptação.
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Administrador nomeado: Luís Miguel Dias da Silva Santos, casa-
do, Rua de Rodrigo da Fonseca, 143, 4.º, direito, Lisboa, para com-
pletar o mandato de 2000-2002.

Data: 28 de Julho de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003231110

AGS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS
DE SALUBRIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 269-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502012005; inscrição
n.º 32; número e data da apresentação: 40/030521.

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

Nomeação dos órgão sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração:
Presidente: Pedro Maria Almeida Lima Falcão e Cunha;
Vogal: Luís Miguel Dias da Silva Santos;
Vogal: António José Lobo Guerra;
Vogal: Nuno Manuel de Morais Kol de Carvalho;
Vogal: Luís Francisco Trocado Gonzalez Briz;
Fiscal único efectivo: Freire Loureiro & Associados, SROC, com

sede em Amoreiras, torre I, 7.º, Lisboa, representada por Carlos
Manuel Pereira Freire, revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: António Dias & Associados, SROC, com
sede em Amoreiras, torre I, 7.º, Lisboa, representada por António
Marques Dias, revisor oficial de contas.

Data: 28 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003207163

PROPAVAL, CONSTRUÇÃO, COMPRA, VENDA,
AVALIAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 171-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506107302; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 16 e 17/030509.

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

Cessação de funções do administrador José Júlio Marques Martins,
por renúncia, em 29 de Abril de 2002.

Apresentação n.º 17/030509 � Nomeação de administrador para
completar o mandato em curso de 2002-2005.

Administrador: António José Martins Alves do Carmo, solteiro,
maior, Rua de Alexandre Cabral, 12, 2.º, C, Charneca de Caparica,
Almada.

Data: 29 de Abril de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2001017316

VENDIGOVER, EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 052-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505227290; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 33/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, tendo o artigo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 5000 euros, correspon-
dentes à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios, Catarina Xavier Gouveia Bernardino e Ricardo Xavier
Gouveia do Vale Bernardino.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751227

CREDIPLUS COMPANHIA PORTUGUESA DE CARTÕES
DE CRÉDITO PARA A DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 975-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503207250; inscrição
n.º 32; número e data da apresentação: 81/030603.

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

Nomeação de órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração:
Presidente: Damien Guermonprez, casado;
Vogal: António Ulisses Mota e Castro Carneiro, casado;
Vogal: Debbie Almey, casada;
Vogal: Eduardo Manuel Fonseca Igrejas, casado;
Vogal: Franck Duprez, casado;
Vogal: Jean Darrieu, casado;
Vogal: Jean Pierre René Louis Viboud, casado, todos com residên-

cia na Avenida de José Gomes Ferreira, 9, Algés;
Fiscal único efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &

Associados, SROC, com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C,
Lisboa, representada por Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira;

Fiscal único suplente: Belarmino Gonçalves Martins, revisor ofi-
cial de contas, viúvo, Praceta dos Cedros, 24, Casal da Carregueira,
Belas.

Data: 27 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751260

AUTO TÁXIS ESCUDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 952-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505258510; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
030606.

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

Deslocação da sede social.
Sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, 16, 2.º, direito, Queluz de

Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003150030

ONDEO DEGRÉMONT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8862-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500246653; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 38; números e data das
apresentações: 10 e 11/030625.

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

Cessação de funções do administrador Carlos Alberto Pires
Cachorreiro, por renúncia, em 31 de Maio de 2002.

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Presidente: Manuel João Estrade Abecassis;
Vogal: João Manuel de Castro Melo;
Vogal: Angel Salado Suarez;
Vogal: Stephane Otto François Emile Perraud;
Vogal: Frederico José de Melo Franco, casado, Rua do Forno, 14,

Colares, Sintra;
Fiscal único efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino

Romão & Associados, SROC, com sede na Rua do General Firmino
Miguel, 3, torre 2, 1.º, Lisboa, representada por Justino Mendes dos
Santos Romão, revisor oficial de contas, casado;

Fiscal único suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor
oficial de contas, casado, Rua do General Firmino Miguel, 3, torre
2, 1.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003180699
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BRANDCONSULT � CONSULTADORIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 207-
-A-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501739653; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 55/020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
integralmente o contrato, tendo o capital sido reforçado com
432,766 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio José
Manuel Coelho Brandão, para reforço da sua quota de 125 567,24 eu-
ros, tendo o contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRANDCONSULT � Consulta-
doria e Investimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sacramento,
3, letra A, 1.º, esquerdo, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultadoria; elaboração e execução de projectos e realização industri-
ais; representação e comercialização de equipamentos; investimen-
tos imobiliários e mobiliários; compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 180 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma no valor nominal de 126 000 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Coelho Brandão; uma no valor nominal de 27 000 euros,
pertencente ao sócio Nuno Miguel Guimarães Brandão, e uma no
valor nominal de 27 000 euros, pertencente à sócia Marta Cristina
Guimarães Brandão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global 180 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será constituída por um a três ge-
rentes, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio
José Manuel Coelho Brandão.

2 � Para além dos seus poderes normais, a gerência poderá com-
prar ou vender bens móveis e imóveis e celebrar quaisquer contra-
tos, nomeadamente de locação financeira, de aluguer de longa dura-
ção, entre outros.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é
necessária a intervenção de um gerente.

4 � A sociedade poderá, em assembleia geral, nomear novos
gerentes ou destituir os nomeados.

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

6 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos do
artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais, com as
atribuições constantes dos respectivos mandatos.

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 do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, 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) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
f) 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 falecer um sócio, os herdeiros deverão designar, de entre
eles, um representante comum no prazo de 90 dias a contar da data
do falecimento.

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.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751278

SÓ PESO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 434-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504078364; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 69/
030804.

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

Aprovação do projecto de fusão.
Data: 26 de Junho de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005751294

COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE RÁDIO-TÁXIS
DA COSTA DO SOL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10-Cascais;
identificação de pessoa colectiva n.º 500399883; inscrição n.º 7 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas das apresenta-
ções: 53/020625 e 36/030429.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 36/030429 � Ces-

sação de funções de directores, por renúncia:
Táxis Estrela d�Ouro, L.da, em 5 de Abril de 2002;
Táxis Pena Branca, L.da, em 5 de Abril de 2002;
Táxis Três Netinhos, L.da, em 7 de Maio de 2002; e
Táxis Jorge e Guimarães, L.da, em 9 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000241642

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENTREPOSTO L. H. � COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8694/991210; identificação de pessoa colectiva n.º 501383255;
inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 4/20020619; pres-
tação de contas: 2001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001 e, ainda, que
foi registado o seguinte:

Designação dos órgãos sociais, em 21 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente, Maria Manuela de Carva-

lho Caetano Nunes, divorciada, Avenida do Conselheiro Fernando
de Sousa, 25, 11.º, C, Lisboa; vogais: José Ribeiro dos Santos, Rua de
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João das Regras, 4, 9.º, direito, Carnaxide, e José Gabriel Paixão
Calixto, Rua dos Jacarandás, lote 37, São Simão, Vila Nogueira de
Azeitão.

Fiscal único: efectivo, Oliveira Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Ressano Garcia, 239, 1.º
frente, Lisboa; suplente, José Barata Fernandes, revisor oficial de
contas, Urbanização da Quinta Nova, Rua D, lote 9, 5.º, esquerdo,
Odivelas.

Prazo: ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241226

BBVA, SFAC � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9505/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505143690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 4, averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas das apresen-
tações: 46/20020626, 47/20020626, 15/20020729 (COMP) e 16/
20020729 (COMP).

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, Miguel Angel Ferrer

Amigo e Guilherme Navarro Rodrigues, por terem renunciado em
25 de Fevereiro de 2002.

Nomeação de dois administradores para o mandato em curso de
2000-2002, por deliberação de 11 de Março de 2002.

Jaime Amado Dominguez, residente em Maria de Molina, 54,
Madrid, Espanha;

Carlos Gonzalez Mira, residente na Rua da Quinta do Prado, lote
23, Albarraque, Sintra.

Cessação de funções do fiscal único suplente, Ana Cristina Soares
Valente Dourado, por ter renunciado em 11 de Março de 2002.

Nomeação do fiscal suplente para o mandato em curso de 2000-
-2002, por deliberação de 11 de Março de 2002.

Fernando Manuel Carvalhos Pereira, revisor oficial de contas,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241206

DORLAND � PUBLICIDADE E MARKETING, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 7383/980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504102958;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/20020723.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos membros do conselho de administração, em 1 de

Julho de 2002:
João Carlos Santa Almeida, Rua do Monte Leite, Edifício A4, 4.º,

esquerdo, Estoril;
Daniel Santa Almeida, Rua do General Firmino Miguel, 5, 12.º,

A, Lisboa; e
Cássia Mendes de Oliveira Santa Almeida.
Prazo: quadriénio de 2002-2005.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241969

DEUTSCHE PARTICIPAÇÕES, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8343/990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504897179;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
37/20020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a aprovação do projecto de fusão, por deliberação de 19 de Julho
de 2002.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241968

DEUTSCHE PARTICIPAÇÕES, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8343/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504897179;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 22/20020604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade Deutsche Bank (Portugal), S. A., com
sede na Rua de Castilho, 20, Lisboa.

Reforço de capital na sociedade incorporante com a quantia de
7 369 730 euros.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241967

EDP ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5447/950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503504564;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/20020902; 2 de
Setembro de 2002, prestação de contas/2001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001 e, ainda, que
foi registado o seguinte:

Nomeação de dois membros do conselho de administração para o
triénio em curso de 2000-2002, por deliberação de 4 de Junho de
2002.

António Manuel Barreto Pita de Abreu, Avenida de João Crisós-
tomo, 60, 3.º, esquerdo, Lisboa;

Manuel Luís Machado Norton Brandão, Rua de Ricardo Espírito
Santo, 3, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241966

ASPIREX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3052/920113; identificação de pessoa colectiva n.º 500517690;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 1/20020411.

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 pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, pertencentes
a cada um dos sócios:

a) Francisco José Cardoso Borges das Neves, titular de três quo-
tas, uma de 1750 euros, outra de 1500 euros e outra de 250 euros;

b) Maria Madalena Torrens Ramalho Gonçalves das Neves, titu-
lar de uma quota de 1500 euros.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241965

DITECPESA, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 148/20020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 980256461; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20020719.

Certifico que foi registada a representação permanente de socie-
dade estrangeira (sucursal) em epígrafe:

Representação permanente.
DITECPESA, S. A.
Sede: Madrid, Paseo de La Castella, 100.
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Objecto: actividade imobiliária, que inclui a aquisição, construção,
transformação, urbanização, exploração, arrendamento e alienação
a qualquer título de qualquer tipo de propriedade e, de modo geral,
todos os tipos de actividades industriais, comerciais, financeiras e de
serviços, na sua mais ampla acepção, permitidas legalmente, rela-
cionadas, directa ou indirectamente, com o objecto social.

Capital: 40 000 000 de pesetas, representado por 40 000 acções
com o valor nominal de 1000 pesetas cada uma, ao portador.

Sucursal.
Firma: DITECPESA, S. A. � Sucursal em Portugal.
Sede: Avenida da Liberdade, 245, 2.º, Lisboa.
Objecto: actividade imobiliária, incluindo a aquisição, construção,

transformação, urbanização, exploração, arrendamento e transferên-
cia, por qualquer título de qualquer classe de propriedade imóvel e,
de maneira geral, toda a classe de actividades industriais comerciais,
financeira e de serviços, na sua mais ampla acepção, permitida pelas
leis, relacionadas, directa ou directamente, com o mencionado ob-
jecto social.

Representante: Angel Tecio Siguenza, Avenida da Liberdade, 245,
2.º, Lisboa.

Mais certifico que a acta comprovativa da deliberação datada de
7 de Maio de 2002, bem como os estatutos, ficaram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241964

DATABOLSA � BASES DE DADOS
E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2952/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502513497;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/20020627.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação e renominalizacão do capital e alteração

do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º
Reforço: 25 060,11 euros, realizado em dinheiro pelos accionis-

tas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integramente subscrito, é de 50 000 euros,
representado por 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada
uma, dos quais 32 457 euros e 93 cêntimos se encontram realizados.

2 � Os restantes 17 542 euros e 7 cêntimos serão realizados em
dinheiro, nas condições que forem definidas pelo conselho de admi-
nistração, até 31 de Dezembro de 2003.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração pode elevar uma ou mais vezes o
capital social, por entradas em dinheiro, até 100 000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241963

ESTÚDIO F � PROMOÇÃO PUBLICIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3816/930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502975547;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/20020708.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Fernando Gonçalves Ferreira e

Antonieta Alves Silva Gonçalves Ferreira, por renúncia, em 2 de Ju-
lho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241962

ESGER � EMPRESA DE SERVIÇOS
E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2902/910415; identificação de pessoa colectiva n.º 502537027;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 24-28/20030404.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, José Luís de Melo de

Vasconcelos e Sousa, Pedro Roberto Menéres Cudell e Luís Maga-
lhães Vaz Pinto, por terem renunciado, em 4 de Abril de 2000, 27 de
Novembro de 2000 e 20 de Março de 2001, respectivamente, e do
fiscal único e suplente, por terem renunciado, em 1 de Março de
2001.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006336339

BERNHANDT � COMÉRCIO E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 430/20030528; identificação de pessoa colectiva
n.º 511112173; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/
20030528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Sede: Lisboa, Avenida de 5 de Outubro, 70, 2.º, freguesia de Nos-

sa Senhora de Fátima.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006336436

BUREAU VERITAS � REGISTRE INTERNACIONAL
DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D�AERONEFS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 170/20020923; identificação de pessoa colectiva
n.º 980020298; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/
20020923.

Certifico que foi registada a alteração da sede da sucursal em epí-
grafe, de Oeiras para Lisboa:

Alteração da sede da sucursal: Lisboa, Praça de Bernardo Santareno,
5-A, freguesia do Alto do Pina.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006336428

DEFLOC � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 526/20011029; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486466; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
20011029.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DEFLOC � Locação de Equi-
pamentos de Defesa, S. A., e durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Laura Alves,
4, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � Conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar e
encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e locação de equipamen-
tos de defesa.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 125 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado e está dividido em 12 500 acções com o valor
nominal de 10 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são forçosamente nominativas, representadas em
títulos de 1, 5, 10, 100 e múltiplos de 100, podendo ainda assumir
forma meramente escritural.

2 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, no-
minativas ou ao portador, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções, ainda que entre accionistas, carece
do prévio consentimento da sociedade e fica sujeita a direito de
preferência dos demais accionistas.

2 � O accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade das
acções de que for titular, a título gratuito ou oneroso, deverá comu-
nicar ao conselho de administração os termos essenciais do negócio,
identificando o proposto adquirente, o preço, as condições de paga-
mento e o número de acções que pretende transmitir.

3 � No prazo de três dias contado da recepção da comunicação
a que se refere o número anterior, o conselho de administração de-
verá pedir a convocação de uma assembleia geral, de cuja ordem de
trabalhos conste a apreciação do pedido de consentimento para a
alienação das acções, reunindo, preferentemente, nos termos do
artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � No caso de a sociedade deliberar não consentir na transmis-
são das acções, os demais accionistas que estejam interessados na
sua aquisição deverão propô-la ao conselho de administração, no
prazo de cinco dias contado do conhecimento da deliberação e nas
mesmas condições do negócio recusado.

5 � Havendo accionistas interessados na aquisição de acções em
número superior às detidas pelo accionista alienante, proceder-se-á
a rateio entre eles, na proporção do número de acções que cada um
tenha manifestado interesse em adquirir e que não poderá ser supe-
rior às detidas pelo accionista alienante ou, se dois ou mais propu-
serem adquirir a totalidade das acções, satisfeitos os outros accionis-
tas no rateio, se os houver, na proporção das acções por cada um
detidas.

6 � Se a sociedade recusar o seu consentimento e o negócio pro-
jectado for gratuito ou ocorrerem fundadas suspeitas de simulação
de preço, o valor das acções será determinado nos termos do ar-
tigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, por um revi-
sor oficial de contas designado na assembleia geral em que for deli-
berada aquela recusa; nesta hipótese, a transmissão efectuar-se-á pelo
preço que resultar da avaliação; a eventual contestação desta não
impedirá a concretização do negócio, ficando os adquirentes e o
alienante obrigados a pagar a diferença para mais ou para menos,
quando esta for definitivamente apurada.

7 � A alienação das acções será livre, nos exactos termos comu-
nicados à sociedade, se esta se não pronunciar no prazo de 60 dias
sobre o pedido de consentimento ou se, recusado este, não for apre-
sentada ao accionista alienante proposta de aquisição para todas as
acções projectadas alienar, subscrita por outro accionista ou por
terceiro, nas mesmas condições do negócio projectado.

8 � Consentindo a sociedade na transmissão das acções ou de-
vendo estas ser adquiridas por não accionistas, o conselho de admi-
nistração deverá comunicar a todos os accionistas não alienantes
que têm o prazo de 10 dias para, querendo, exercer o direito de pre-
ferência na transmissão das acções, aplicando-se com as devidas

adaptações o disposto nos três números anteriores, mas, sendo ne-
cessário, competindo a designação do revisor oficial de contas à
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações que entender convenientes, nos termos pre-
vistos na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com

direito a voto que, com a antecedência de 10 dias em relação à data
da reunião, sejam titulares de, pelo menos, 100 acções.

3 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral; porém, os accionis-
tas titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma
a completar este número ou um número superior, fazendo-se então
representar por um dos agrupados.

4 � A mesa da assembleia geral é constituída por, pelo menos,
um presidente e um secretário, que poderão ser accionistas ou não e
que exercerão o seu mandato, sem prejuízo de reeleição, durante três
anos consecutivos.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco administradores, elei-
tos em assembleia geral para exercer o seu mandato durante três anos
consecutivos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral designar o presidente do conse-
lho de administração.

ARTIGO 11.º

1 � Conselho de administração reúne, ordinariamente, uma vez
por mês e, extraordinariamente, sempre que para tal seja regular-
mente convocado.

2 � Conselho de administração poderá delegar num ou mais ad-
ministradores ou numa comissão executiva, a gestão corrente da
sociedade, devendo os limites da delegação e a composição e modo
de funcionamento da comissão executiva, quando esta tiver sido
criada, constar da respectiva acta.

3 � Conselho de administração poderá a todo o tempo destituir
ou substituir o administrador-delegado e a comissão executiva.

4 � Um administrador poderá votar por escrito, bem como fa-
zer-se representar por outro administrador nas reuniões do conselho
de administração, nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

no âmbito da respectiva delegação de competência;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co, que terá um suplente, ou a um conselho fiscal, composto por
três membros efectivos, um dos quais será presidente, havendo ain-
da um suplente, todos eleitos em assembleia geral por um período de
três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � Fiscal único, um dos membros efectivos do conselho fiscal e
os suplentes serão revisores oficiais de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único serão
ou não remunerados, consoante for deliberado anualmente pela as-
sembleia geral.
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CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, deduzidas as verbas
que, por lei, tenham de destinar-se a constituição ou reforço de fun-
dos de reserva, terão a aplicação que a assembleia geral determinar,
podendo não ser distribuída a totalidade dos lucros.

2 � Todavia, e desde que proposto pelo conselho de administra-
ção e aprovado em assembleia geral, poderá haver lugar a antecipa-
ção de lucros, observados que sejam os formalismos legais sobre a
prestação de tais adiantamentos.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

1 � São designados os seguintes membros para os respectivos
órgãos:

a) Mesa da assembleia geral: presidente, Major-General Francisco
de Oliveira Faria, viúvo, residente na Rua de António Feijó, 45, em
Lisboa, designado pela EMPORDEF; secretário, Dr. António Cândi-
do Lopes Madureira, casado, residente na Rua de Ricardo Espírito
Santo, 6, 2.º, letra A, em Lisboa.

b) Conselho de administração: presidente, EMPORDEF (SGPS),
S. A., representada por Rui Manuel Campos de Almeida Mota, casa-
do, residente na Rua de Pedro Escobar, 20, em Lisboa; vogais:
EMPORDEF (SGPS), S. A., representada por Carlos Manue Carva-
lho Moreira Rego, casado, residente na Rua de Jorge Barradas, 37,
7.º, letra B, em Lisboa; e Caixa Geral de Depósitos, S. A., represen-
tada por Mário Cristina de Sousa, casado, residente no Largo Casal
Vistoso, 2, 11.º, direito, em Lisboa.

c) Fiscal único: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício As Caravelas,
Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, em Lisboa, inscrita na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 25, representada
pelo seu sócio Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço, casado, residente
na Rua de Alfredo de Sousa, 2, 10.º, letra B, em Oeiras, revisor ofi-
cial de contas, inscrito na respectiva Ordem sob o n.º 709; suplente,
Dr. José Manuel de Oliveira Vitorino, casado, revisor oficial de con-
tas, inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 715,
residente na Rua de Augusto Rossini Marques, 7, no Cartaxo.

2 � Os administradores são dispensados de prestar caução.
3 � Conselho de administração fica desde já autorizado a, inde-

pendentemente do registo definitivo da constituição da sociedade,
prosseguir a gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
necessários para o efeito e, nomeadamente, designar dois dos seus
membros para efectuarem o levantamento do montante do capital
social depositado, em nome desta, junto da Caixa Geral de Depósi-
tos, agência da sede, destinando-o ao pagamento das despesas de
constituição da sociedade e de aquisição de bens móveis e imóveis
necessários ao início e desenvolvimento da sua actividade social.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337874

DOLMEN � ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3049/830325; identificação de pessoa colectiva n.º 501156070;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 24/20021126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 721,25 euros, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados, com as quantias de 697,21 euros e 24,04 euros, res-
pectivamente.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 290 000 euros, pertencente ao sócio João Manuel Vi-
eira de Moura, e outra do valor nominal de 10 000 euros, perten-
cente ao sócio Diogo Manuel Cidrães de Moura.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006336460

AXIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3051/911121; identificação de pessoa colectiva n.º 500289166;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25; número e data da apresenta-
ção: 41/20030129.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Dudley Clifford Pound, por ter

renunciado, em 19 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006336401

ELEVOCONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE ELEVADORES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3224/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502818212;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/030326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, por deliberação de 28 de Fevereiro de 2003,

Luís Pedro da Silva Matos.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000770622

ELEVOCONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE ELEVADORES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3224/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502818212;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 36/030110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2257,20 euros, em

dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Artigo modificado: 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros e encontra-se dividido em três quotas iguais, no valor
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nominal de 1750 euros cada, pertencendo uma quota a cada um dos
sócios, Carlos Alberto da Silva Matos, José Manuel Pais Pereira e
Luís Pedro da Silva Matos.

§ único. (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000770606

BANIF PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3121/920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502801298;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 23/20021230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: BANIF � Banco de Investimento, S. A.
Sociedades incorporadas: a própria sociedade e Banif Ascor �

Sociedade Corretora, S. A.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337750

BEEP INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9992/20010412; identificação de pessoa colectiva n.º 503651621;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 42/20030410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 20 de Dezembro de 2002.
Andreu Rodriguez Valveny, residente em Mas Carreras, sem nú-

mero, Almoster, Tarragora, Espanha.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337653

ESTÚDIO F � PROMOÇÃO PUBLICIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3816/930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502975547;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/20021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Constantino de Almeida, por

renúncia, em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337939

DEFLOC � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 526/20011029; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486466; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
20030513.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade, por deliberação de 25 de

Fevereiro de 2003, para o mandato de 2001-2003.

João Henriques Pinheiro, residente em Ogma � Indústria Aero-
náutica de Portugal, S. A, Alverca; suplente, Luís Filipe Chaveiro,
residente em Ogma � Indústria Aeronáutica de Portugal, S. A., Al-
verca do Ribatejo.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337920

DEFLOC � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 526/20011029; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486466; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresen-
tações: 2/20021111, 3/20021111 e 4/20021111.

Certifico que foi registado o seguinte:
A administradora EMPORDEF (SGPS), S. A., designou Luís Mi-

guel Gubert Morais Leitão, Rua da Artilharia Um, 51, Edifício III-C,
2.º, esquerdo, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio, em
substituição de Aurélio Benito Aleixo Corbal, por ter renunciado,
em 10 de Julho de 2002.

Cessação de funções do administrador, Carlos Manuel Carvalho
Moreira Rego, por ter renunciado, em 10 de Julho de 2002.

Nomeação de um administrador, por deliberação de 26 de Agosto
de 2002, para o mandato em curso de 2001-2003.

João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha, residente
na Rua dos Soldados da Índia, 60, Restelo, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337904

DEFLOC � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 526/20011029; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486466; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 8 e 9/20030128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador, João Francisco Ferreira de

Almada e Quadros Saldanha, por ter renunciado, em 12 de Dezem-
bro de 2002.

Nomeação de um administrador por cooptação, em 19 de Dezem-
bro de 2002.

José Eduardo Ferreira Rodrigues, Rua de Gomes Freire, 10, 1.º,
esquerdo, Queluz.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337912

DEFLOC � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 526/20011029; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486466; inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
20 e 21/020705.

Certifico que foi registado o seguinte:
A administradora EMPORDEF (SGPS), S. A designou Aurélio

Benito Aleixo Corbal, residente na Calçada da Palma de Baixo, 10,
18.º, C, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio, em substi-
tuição de Rui Manuel Campos de Almeida Mota, por ter renunciado,
em 25 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006337890
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DB FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2590/911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502637170;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 44/010723.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatários.
Data: 11 de Julho de 2001.
Liquidatários: Homero José de Pinho Coutinho, Fernando de Sousa

Brasa e Gonçalo Afonso Soares de Bragança.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000241205

DB FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2590/911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502637170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 18 e 19/20010627.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único suplente, Rui Manuel

Viamonte Gomes, por renúncia, em 19 de Dezembro de 2000.
Designação, em 27 de Março de 2001, do fiscal único suplente

Jean-Eric Gaign, revisor oficial de contas, Avenida da Praia da Vitó-
ria, 71-A, 11.º, Lisboa.

Prazo: triénio em curso de 2000-2002.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000241204

AON GYL Y CARVAJAL
PORTUGAL � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1755/900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502381930;
averbamento n.º 7 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20021022.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida da República, 87, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000241203

LISBOA � 2.A SECÇÃO

ISAFIA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7030/970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503847216;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 16(Of.)/20030124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções das gerentes Lucinda Isabel de Jesus Valente

dos Santos Souto, Maria Isabel Santos Souto de Freitas e Sofia Mar-
garida dos Santos Souto, por terem renunciado, em 19 de Dezembro
de 2002.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 9975 euros e 96 cên-
timos e encontra-se dividido pelas seguintes quotas, uma de 498 eu-
ros e 80 cêntimos e outra de 4489 euros e 18 cêntimos, pertencen-
tes ao sócio Silvério Claro Marques, e uma de 498 euros e
80 cêntimos e outra de 4489 euros e 18 cêntimos, pertencentes à
sócia Verónica Paula da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000979440

ISAFIA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7030/970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503847216;
inscrição n.º 16/20030606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961832

FLSHH, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7024/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503876917;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 16/20030612.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIMENTOSPAR � Participa-
ções Sociais, SGPS, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
125, 6.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934746

FLSHH, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7024/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503876917;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10 e inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 27-
-27(Of.)-28/20030403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Garhard Albrechtsen, por ter re-

nunciado, em 12 de Março de 2003.
Cessação de funções do gerente Peter Assam, por ter renunciado,

em 12 de Março de 2003.
Nomeação de gerentes e de revisor oficial de contas para o trié-

nio de 2003-2005, por deliberação de 20 de Março de 2003.
Gerentes: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, Rua de Gregório

Lopes, lote 1522, 7.º, Lisboa; Carlos Eduardo Coelho Alves, Ave-
nida do Brasil, 603, Cascais; José Alfredo de Almeida Honório, Rua
de Leopoldo de Almeida, 1, 9.º, B, Lisboa; Gonçalo Allen Serras
Pereira, Rua da Botelha, 7, Banzão, Colares.
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Revisor oficial de contas, António Dias & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa;
suplente, Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na morada anterior.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934738

F. C. E. � FÁBRICA DE COMPONENTES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 652/820202; identificação de pessoa colectiva n.º 500816492;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 90/20011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma do sócio Manuel Joa-
quim Nabais, com o valor nominal de 4250 euros, e outra perten-
cente à sócia Maria Vicência da Conceição Coelho Nabais, com o
valor nominal de 750 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2004305401

GUAMÁ � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6993/970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503838101;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/20021108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004263962

J. A. BRITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4807/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503213543;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 221/20011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 759,89 euros, realizado em dinheiro pelos accionistas na

proporção das suas acções.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 1 871 250 eu-
ros, dividido em 375 000 acções de valor nominal de 4 euros e
99 cêntimos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003216057

GRAÇA FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 273/850719; identificação de pessoa colectiva n.º 501525149;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/20021111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro e subscrito pelo único sócio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de três quotas, uma de 2500 euros, outra de 200 euros e outra
de 2300 euros, do único sócio Joaquim Tavares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004263954

LIBERAL � INSTITUTO DE ESTUDOS LIBERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 723/20011019; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20011019.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de LIBERAL � Instituto de Estudos
Liberais, S. A., e tem sede na Rua de Frederico George, 21-B, em
Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte:
1) Estudos de história liberal e representações internacionais;
2) Conferências sobre temas liberais;
3) Cursos e acções de formação;
4) Projectos de literatura liberal;
5) Intercâmbio internacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do que por si é prosseguido, e emitir obri-
gações, nos termos e condições que forem definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido e representado por
50 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções, representadas em títulos de 1, 10, 50, 100 ou 1000 ac-
ções, serão ao portador.

ARTIGO 6.º

1 � A nenhum accionista é permitido transmitir as acções por
actos inter vivos ou constituí-las em caução a favor de pessoas es-
tranhas à sociedade, sem o prévio consentimento desta.

2 � O conselho de administração deverá deliberar, no prazo
máximo de 15 dias, contados a partir da data do recebimento da
comunicação da venda, respectivo preço e condições, se a sociedade
dá o consentimento à pretendida transacção.

3 � Em caso de recusa do consentimento, deverá o assunto ser
submetido à apreciação da assembleia geral que poderá adquirir as
acções para a própria sociedade ou deliberar oferecê-las a quaisquer
outros accionistas. Se nada for deliberado dentro do prazo de 30 dias,
poderá o interessado dispor livremente das suas acções.

4 � No caso das acções serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas
a qualquer procedimento judicial, e, ainda, se as mesmas forem apre-
sentadas à sociedade para averbamento, tendo sido alienadas com
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infracção do disposto no presente artigo, a sociedade poderá adqui-
rir essas acções, devendo apenas pagar o preço correspondente ao
seu valor nominal, acrescido das reservas legais constituídas.

ARTIGO 7.º

A administração dos negócios sociais incumbe a um conselho de
administração composto por três membros, sendo um presidente e
dois administradores designados pelo período de quatro anos, poden-
do ser reeleitos uma e mais vezes, e demitidos em qualquer momen-
to, dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Compete ao conselho de administração a gestão normal dos ne-
gócios sociais em especial:

a) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, e comprometer-se em arbitragem;

b) Adquirir, vender, hipotecar ou, por qualquer forma, alienar ou
onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e imóveis, tomar ou dar de
rendimento quaisquer prédios;

c) Nomear e despedir quaisquer empregados e constituir mandatá-
rios com a extensão de poderes que entender convenientes;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do presi-
dente do conselho de administração ou, em alternativa, de dois ad-
ministradores em conjunto.

2 � A sociedade obrigar-se-á, também, pela assinatura de qual-
quer procurador, no âmbito e com as limitações constantes do res-
pectivo mandato.

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um dos administradores.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade pertence a um fiscal único, sendo um
efectivo e um suplente, eleitos pela assembleia geral por períodos de
quatro anos, e demitidos em qualquer momento, sendo ambos revi-
sores oficiais de contas, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por procurador, nos termos do disposto no artigo 381.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, bastando para o efeito a apresenta-
ção de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral,
indicando o representante e assinada pelo respectivo accionista.

ARTIGO 12.º

Sempre que a lei não impuser outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada remetida com 15 dias de
antecedência, a cada um dos accionistas constantes do respectivo
livro de registo.

ARTIGO 13.º

Deduzidas as quantias, por lei destinadas a reserva legal, os resul-
tados líquidos anuais serão destinados a reservas livres, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral dos accionistas.

ARTIGO 14.º

No decurso de um exercício e obtida autorização do fiscal único,
poderá o conselho de administração deliberar a distribuição anteci-
pada dos lucros.

ARTIGO 15.º

As questões emergentes destes estatutos, a regular entre a socie-
dade e os accionistas, seus herdeiros ou representantes, serão resol-
vidos por um tribunal arbitral constituído por três membros, que se
instalará na comarca de Lisboa e julgará sem recurso. Um dos árbi-
tros será designado pela sociedade, o outro pelos accionistas em causa
e o terceiro escolhido por esses dois.

Órgãos sociais eleitos para o quadriénio de 2001/2004.
Conselho de administração: presidente, José João Ferreira Vaz de

Mascarenhas, casado, Avenida do Engenheiro António de Azevedo

Coutinho, 3, Cascais; vogais: Julie Jeanne Lefebvre, solteira, maior,
Casal Garcia, Mogo, Torres Novas; e Pedro de Andrade Quirino Rosa,
divorciado, Rua de Frederico George, 13, 4.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: A. P. Malheiro Veloso & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Melo e Sousa, 395, 4.º, A,
Estoril; suplente, Pedro Matos Silva, Garcia Júnior, Pires Caiado &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Cida-
de de Nampula, 4, 6.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 2002096562

FRUTARIA NATÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 438/600919; identificação de pessoa colectiva n.º 500503850;
inscrição n.º 7/20020108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002945357

IMAGEM POSITIVA � AGÊNCIA IBÉRICA DE GESTÃO
DA COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2274/910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502522402;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20010525.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 24 100$, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia

TBWA/EPG � Publicidade, L.da

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado, de
50 000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma de 35 036 eu-
ros e 6 cêntimos, pertencente à sócia TBWA/EPG � Publicidade,
L.da, e uma de 14 963 euros e 94 cêntimos, pertencente ao sócio
José Carlos Mascarenhas Botelho Moniz.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004263946

GEP � GESTÃO DE PERITAGENS AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6891/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503805416;
inscrição n.º 14/20030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001167296

GEP � GESTÃO DE PERITAGENS AUTOMÓVEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 6891/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503805416;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 15 (Of.)/20030313.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de dois administradores, por deliberação de 17 de Fe-

vereiro de 2003, até ao final do mandato em curso de 2002-2004.
Pedro Manuel Martins Ataíde Cordeiro, Rua de Ferreira Borges,

113, 4.º, Lisboa, e António Fernando Miranda Monteiro, Avenida
de Henrique Galvão, 13, 2.º, Barreiro.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000996515

FSPA, SERVIÇOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6802/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503789712;
inscrições n.os 8 e 9; número e data da apresentação: 52/20030228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002, foi ainda regista-
do o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001015615

FSPA, SERVIÇOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6802/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503789712;
inscrição n.º 7/20021220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000981518

JAMBIR � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 319/880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502030488;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 30/20030409; ins-
crição n.º 14/20030414.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 48 200$, em reservas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
51 000 euros, da sócia IMOPEDRO � Sociedade Imobiliária, S. A.;
uma de 16 330 euros, do sócio Carlos Lopes Ribeiro; duas iguais de
7500 euros, da sócia Ana Paula Anahory Morgado; duas iguais de
7000 euros, de cada um dos sócios João Manuel de Carvalho Cunha
e Carlos Manuel de Carvalho Cunha; uma de 2335 euros, em comum
e sem determinação de parte ou direito a Domingos da Cunha, Car-
los Manuel Carvalho Cunha e João Manuel Carvalho Cunha; uma de
1335 euros, do sócio Albino Nunes de Almeida Morgado.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001143168

IMPÉRIO IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 321/880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502030542;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações: 56 e 57/20030131.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único João Augusto & Augusto

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., por ter
renunciado, em 28 de Outubro de 2002.

Nomeação do fiscal único até final do triénio de 2000-2002, por
deliberação de 30 de Outubro de 2002.

Figueiredo, Neves & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004263938

H. F. C. PORTUGAL � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 269/880920; identificação de pessoa colectiva n.º 501591036;
inscrição n.º 12 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 15/20021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano 2001, foi ainda registado
o seguinte:

Cessação de funções da gerente Maria José Guimarães e Melo de
Moura Santos, por ter renunciado, em 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004263920

INTURIMO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 889/880706; identificação de pessoa colectiva n.º 502019255;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 32/20030206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único para o

ano de 2003, por deliberação de 16 de Janeiro de 2003.
Conselho de administração: presidente, Petruz Theodorus Maria

Meershock; vogais: Marjatta Meershock e Sandra Elisa Meershoek,
Brogatan, 24, Värnamo, Suécia.

Fiscal único: Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente, José Barata Fernandes, revisor oficial
de contas.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000978070

INTURIMO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 889/880706; identificação de pessoa colectiva n.º 502019255;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 26 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 23; números e data das apresentações: 39, 40 e
41/20021121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de 5 de Outubro, 72, 4.º, B,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.
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Alteração do contrato quanto ao artigo 8.º
Recondução do conselho de administração e fiscal único para o

ano de 2002, por deliberação de 5 de Novembro de 2002.
Conselho de Administração: presidente, Petruz Theodorus Maria

Meershock; vogais: Marjatta Meershock e Sandra Elisa Meershoek,
Brogatan, 24, Värnamo, Suécia.

Fiscal único, Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente, José Barata Fernandes, revisor oficial
de contas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador Petrus
Theodorus Maria Meershoek ou com a assinatura conjunta de quais-
quer outros dois administradores.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002075786

GATÍSSIMO, TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 297/880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501980261;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20030313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014384

I. E. F. � INVESTIMENTOS E ENGENHARIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 159/880331; identificação de pessoa colectiva n.º 501968768;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20030206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000978045

IMOCONSULT � CENTRO DE ESTUDOS
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 736/880305; identificação de pessoa colectiva n.º 501936300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 49/20030303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores João Luís de Ayala Bo-

aventura e João António Lopes Matos da Silva, por terem renunci-
ado, respectivamente, em 26 de Novembro de 2002 e 18 de Feve-
reiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001143028

HARTMANN ASSOCIADOS ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 650/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501929517;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
39/20030207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Glória Cristina Szilard Hartmann,

por ter renunciado, em 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000978207

HARTMANN ASSOCIADOS ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 650/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501929517;
inscrição n.º 7/20021105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 2000 e 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001184662

INFOVALOR � INFORMAÇÃO, VALOR
ACRESCENTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1643/900410; identificação de pessoa colectiva n.º 502325410;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20021111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Manuela Lemos de Melo

Meneses Azevedo, por ter renunciado, em 1 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241224

HAY CONSULTING GROUP, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1375/900322; identificação de pessoa colectiva n.º 502313226;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 25/20030107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Hay Group, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241223

GEPA � GESTÃO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1223/900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502321229;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 43/20030131.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241220

J. PÊGO & CARLOTA PÊGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 676/800819; identificação de pessoa colectiva n.º 501098240;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 44/20030131.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241218

LEVITAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6966/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503831727;
inscrições n.os 6 e 9; números e data das apresentações: 25, 27 e 28/
20030414.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital.
Reforço: 12,02 euros.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes ao sócio Geraldo Pedro Filho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo da não sócia Livania Rodri-
gues, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, divorciada, resi-
dente na Rua do Moinho do Frade, 8, 2.º, F, Setúbal; digo cargo do
sócio Geraldo Pedro Filho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241215

GRUPO PIÑERO � AGÊNCIA DE VIAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6921/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503817570;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20020830.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 75 060,11 euros em dinheiro e subscrito pelos accionis-

tas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado e
representado por 5000 acções, com o valor nominal de 20 euros
cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241214

FOTODUQUE � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2708/930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503016080;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 41/20030115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241207

INVESTIA � GESTÃO E PLANEAMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 786/880212; identificação de pessoa colectiva n.º 501940820;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 6/20021202.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio

de 2002-2004, por deliberação de 14 de Junho de 2002.
Conselho de administração: presidente, Manuel Gonçalo Pereira

Martins Dias; vogais: José Manuel Pereira Martins Dias e Luís Fili-
pe Rogado Madeira Chambel.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Joaquim dos Santos Vaz, re-
visor oficial de contas; vogais: José Manuel Pereira Martins Dias,
Rua de Álvares Botelho, 38, Tavira; e Luís Armindo da Silva Pinto,
Rua de Latino Coelho, 85, 1.º; suplente: João Pedro Pereira de Matos,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241973

GEP � GESTÃO DE PERITAGENS AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6891/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503805416;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 40/20021107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Alice Eugénia Bethencourt

Conceição Rodrigues Reis, por ter renunciado, em 30 de Setembro
de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241972

IMOSALGEST � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6946/960220; identificação de pessoa colectiva n.º 503825344;
inscrição n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 11,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 22, 23, 24 e 25/20030321.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 1998, 1999, 2000 e
2001, foi ainda registado o seguinte:

Cessação de funções dos membros efectivos do conselho fiscal,
Luís Filipe da Silva Ferreira, Bernardes Sismeiro & Associados, Socie-
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dade de Revisores Oficiais de Contas, e Vítor Manuel Belo Dias, por
terem renunciado, em 29 de Outubro de 2002.

Nomeação de fiscal único, por deliberação de 14 de Março de 2002,
até final do mandato em curso de 2001-2003.

S. Vás Lima & F. Brás, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa.

Cessação de funções do fiscal único, S. Vás Lima & F. Brás, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, por ter renunciado, em 12 de
Novembro de 2002.

Nomeação de fiscal único, por deliberação de 13 de Dezembro de
2002, até final do mandato em curso de 2001/2003.

Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A., com sede na Avenida da República, 90, 6.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000241971

F. ALMEIDA GALACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 010; identificação de pessoa colectiva n.º 500103291; inscri-
ção n.º 17/020917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000241970

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SANIDECO � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 632; identificação de pessoa colectiva n.º 500786682; entra-
da/data: 16 708/031030.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000241974

TOP SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2823; identificação de pessoa colectiva n.º 502618159; entrada/
data: 16 701/031030.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002468125

TER � TERMOELÉCTRICA DO RIBATEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9907; identificação de pessoa colectiva n.º 504718347; entrada/
data: 16 713/031030.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002469024

TRIGITAL � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 776; identificação de pessoa colectiva n.º 506267172; entra-
da/data: 16 712/031030.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002469016

O PENTAGRAMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 747/031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506534553;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/031013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O PENTAGRAMA � Comércio
de Produtos Esotéricos, L.da, tem a sua sede na Avenida do Almiran-
te Reis, 223-B, freguesia de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comercialização de produtos
esotéricos e produtos naturais.

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, pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios, Didier Olivier Geenen e João Alberto Barrela Iria.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, bem como
as divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles, é livre.

2 � A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.

ARTIGO 5

1 � A gerência da sociedade, a qual poderá não ser remunerada,
se tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, Didier Olivier Geenen e João Alberto Barrela Iria, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto dife-
rente do seu ou reguladas por leis especiais.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004298456
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOALDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500256047; entra-
da/data: 16 709/031030.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005071676

SARBOGEST � PROJECTO E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7923; identificação de pessoa colectiva n.º 503519707; entrada/
data: 16 718/031030.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002469040

VALORPNEU � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 506; identificação de pessoa colectiva n.º 506048373; entra-
da/data: 16 715/031030.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002469032

SOIMBEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE BELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 098; identificação de pessoa colectiva n.º 500995877; entra-
da/data: 15 997/031015.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003451749

SORISA � ESTÉTICA E FISIOTERAPIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500990441; entrada/
data: 16 741/031030.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004328401

OUTPLEX � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 288; identificação de pessoa colectiva n.º 505240963; entra-
da/data: 16 723/031030.

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.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004287870

SOCIEDADE COMERCIAL SORIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 483; identificação de pessoa colectiva n.º 500449716; entra-
da/data: 16 692/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004264373

VEPLAN � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 107; identificação de pessoa colectiva n.º 500690235; entra-
da/data: 16 688/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005788066

RECOS PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 134; identificação de pessoa colectiva n.º 505880245; entra-
da/data: 16 679/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003662600

VÍCIOS DE CAFETARIA � SERVIÇOS
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5269; identificação de pessoa colectiva n.º 503244740; entrada/
data: 16 670/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006366530
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VENTURA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 600; identificação de pessoa colectiva n.º 500496609; entra-
da/data: 16 677/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004295384

RODRIGUES, COSTA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 358; identificação de pessoa colectiva n.º 500838763; entra-
da/data: 16 654/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005971804

TRANSPORTES TRINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 326; identificação de pessoa colectiva n.º 500478910; entra-
da/data: 16 662/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000803547

S & C � TEJO-GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
MARÍTIMOS E TRIPULAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6355; identificação de pessoa colectiva n.º 503562874; entrada/
data: 116 644/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002468095

TIJOFER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3020; identificação de pessoa colectiva n.º 502656867; entrada/
data: 16 652/031029.

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.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002468109

TÁFLÁ � PERFUMARIA, L.DA (em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 344/030410; identificação de pessoa colectiva n.º 504863037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/031013.

Certifico que, com relação sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação TÁFLÁ �
Perfumaria, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua dos Quartéis, 82-
-A, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

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

Pela inscrição n.º 3 � apresentação n.º 20/031013.
Com relação à sociedade em epígrafe foi registado o seguinte:
Dissolução.
Data: 25 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2003718079

TRASROMA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3967/921231; identificação de pessoa colectiva n.º 502897414;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/031013.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 29 de Agosto de 2003.
Luís Filipe do Couto Vieira, divorciado, Rua de Bartolomeu da

Costa, 25, 2.º, direito, Lisboa; Carlos Emanuel da Silva e Sousa, casado,
Rua de António Savil, 1, 1.º, esquerdo, Lisboa.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004298405

SIRUMA � AVENTURA E TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6329/951117; identificação de pessoa colectiva n.º 503523089;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/031002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma SIRUMA � Tratamentos e Terapias
Orientais, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Farinha Beirão,
6, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

2.º

A sociedade tem por objecto centro de tratamento e terapias
orientais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas, sendo uma do valor nominal de 2200 euros, perten-
cente ao sócio António Manuel de Carvalho Marcos, uma do valor
nominal de 897 euros e 84 cêntimos e uma do valor nominal de
902 euros e 16 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio José Manuel
Ribeiro Sanches Pires, (sendo a primeira seu bem próprio e a segun-
da bem comum), e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencen-
te à sócia Pimtipa Kamdee.
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5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo dos sócios, António
Manuel de Carvalho Marcos e José Manuel Ribeiro Sanches Pires, já
nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006379739

UNIMAGEM � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2446/910522; identificação de pessoa colectiva n.º 502563494;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 9/031010.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Miguel Maria Galvão Mexia

de Almeida Fernandes, casado, Praça da Rainha Santa, 2, 4.º, esquer-
do, Lisboa; vogais: Maria João Galvão Cansado Almeida Fernandes,
casada, Praça da Rainha Santa, 2, 4.º, esquerdo, Lisboa; e Fernando
Manuel Dias Figueiredo Pereira Marques, casado, Rua da República
Peruana, lote A, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Cristina Augusta Rocha Contreiras Cantante,
solteira, Rua da Cidade de Bolama, 3, 3.º, direito, Lisboa; suplente,
Duncan Paul Macgregor, casado, Avenida de Emídio Navarro, 81,
Cascais.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004298235

VANAVA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 454/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502117370;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/030917.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 31 de Março de
2003.

Período: triénio de 2003-2006.
Administrador único: Gastão Azevedo Drago de Sousa Uva, sol-

teiro, maior.
Fiscal único: efectivo, M. L. Brito & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; su-
plente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de Santo
António, 75, 3.º, Faro.

Em 17 de Setembro de 2003, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 2002.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002452768

WOODLAWN MED� ACTIVIDADES MÉDICAS
E PARAMÉDICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 634/010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505553635;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 21 e 22/031007.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Ana Paula Concei-

ção Ferreira da Costa, por renúncia, em 30 de Setembro de 2003, e
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 30 de Setembro de 2003.
Ângelo Constantino Rebelo, divorciado, Rua de Manuel da Silva

Leal, 11-C, Lisboa.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005042900

XIR � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5150/940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503215694;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/030805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma com o valor
nominal de 2500 euros, pertença do sócio Paulo Luís Pinheiro Rola,
e outra com o valor nominal de 2500 euros, pertença do sócio Maria
Esmeralda Beja Magalhães Rola.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005952656

VICTORIACONTA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4587/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503057339;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/031002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 8 000 euros e redenominado o
capital para euros, tendo o respectivo registo o seguinte teor:

Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 6004,81 euros em

dinheiro, subscrito pelos sócios, José Martins Lampreia, com 3,85 eu-
ros, e Maria Teresa de Oliveira da Costa Horta Lampreia, com
6000,96 euros.

Capital após o reforço: 8000 euros.

Pela inscrição n.º 5 � apresentação n.º 39/031002.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VICTORIACONTA �
Consultores de Gestão, L.da, e tem a sua sede na cidade de Lisboa, na
Rua da Vitória, 42, 3.º, freguesia de São Nicolau.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de contabilida-
de, processamento informático e consultadoria de gestão técnico-
-contabilística-fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 6400 euros, pertencente à sócia Maria Teresa de Olivei-
ra da Costa Horta Lampreia, e uma do valor nominal de 1600 eu-
ros, pertencente à sócia Isabel Maria Horta Lampreia.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005042307
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SOCIEDADE CIVIL DE HABITAÇÕES ASSOCIADAS
ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 375/590303; identificação de pessoa colectiva
n.º 501131523; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
43/031002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerentes, por deliberação de 17 de Março de 2003.
Período: até 31 de Dezembro de 2004.
António Raul Eira Leitão, casado, Avenida dos Estados Unidos da

América, 114, 3.º, esquerdo, Lisboa; António Miguel Sacadura Me-
xia de Almeida, casado, Avenida dos Estados Unidos da América,
114, 10.º, esquerdo, Lisboa; e Maria Judite Pereira Chaves Ribeiro
Galvão, viúva, Avenida das Tulipas, 37, 12.º, D, Miraflores, Algés,
Oeiras.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005953229

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MITAC LIMITED � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9430/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º 980204259; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
7/020611.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

3 � Apresentação n.º 7/020611.
Encerramento da representação permanente.
Data do encerramento: 31 de Março de 2002.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241212

PLASTVAL � VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5732/961126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503765970; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
32/020612.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

12 � Apresentação n.º 32/020612.
Nomeação da comissão executiva e do secretário da sociedade,

por deliberação de 28 de Março de 2002, para o triénio em curso de
2002-2004:

Comissão executiva: José Henrique Cordeiro Macedo, José Manuel
Machado, Jorge Guimarães Vieira de Araújo, Marcel de Botton, Rui
João Proença de Almeida Toscano.

Secretário da sociedade: António Caldas Gonçalves, casado, Ave-
nida de 5 de Outubro, 184, 1.º, frente, Lisboa; suplente, Luís M.
Barosa, casado, residente na morada anterior.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241211

PLURICALL � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9845/010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505285436;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/020618.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 16/020618.

Deslocação da sede para: Campo Grande, 35, 5.º, A, freguesia do
Campo Grande, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241210

CIDADE DIGITAL � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 268/010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505403838;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/020614.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/020614.
Deslocação da sede para: Avenida do Infante Santo, 55, rés-do-

-chão, esquerdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241209

PASTELARIA TONINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 212/621008; identificação de pessoa colectiva n.º 500480656;
entrada/data: 13 622/200802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000241634

CRIATIZA � PROJECTISTAS E CONSULTORES
DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7015/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 501851470;
entrada/data: 16 498/021024.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241633

PARRO NOGUEIRA � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4696/950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503501964;
entrada/data: 17 755/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241632
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PRODUÇÕES PANAVÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 89/881027; identificação de pessoa colectiva n.º 502054395; en-
trada/data: 14 111/020904.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241631

MAWISS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1761/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502784962;
entrada/data: 18 119/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241630

MENDES & SABUGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1748/920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502784725;
entrada/data: 14 318/020909.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241629

MOBILOJA � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1454/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502713380;
entrada/data: 16 611/021028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241628

CONSERVIÇOS � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 571/890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154438; en-
trada/data: 13 911/020827.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241627

QUINTA DA QUINTÃ � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 294/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502104996; en-
trada/data: 12 749/020801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241626

C. D. R. � CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1518/810825; identificação de pessoa colectiva n.º 501158049;
entrada/data: 16 362/021022.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241625

COSMOPOLITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8869/000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504719173;
entrada/data: 16 870/021104.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241624

QUARENTA E TRÊS � MONTAGENS
ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7883/990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504621025;
entrada/data: 16 861/021104.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241623

CAPACONSELHAMENTO � ACONSELHAMENTO
E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7486/980921; identificação de pessoa colectiva n.º 504230255;
entrada/data: 14 183/020905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241622

POEMARTE � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7468/980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504229605;
entrada/data: 13 618/020820.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241621

CLÍNICA GINECOLÓGICA GUILHERME BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7416/980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504221752;
entrada/data: 17 844/021128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241620

CARDOSO & BEATRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7366/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504224115;
entrada/data: 16 649/021028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241618

CARLOS SILVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7328/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504202081;
entrada/data: 16 860/021104.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241616

CRUZADA � INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6745/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504051504;
entrada/data: 16 614/021028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241614

CONSTRUTORA ALBARRÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 041/860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501635890;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 17 e 18/020828.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/020828.

Cessação de funções da gerente Lúcia de Jesus Gabriel Pires Antu-
nes, por ter renunciado, em 24 de Fevereiro de 1999.

Apresentação n.º 18/020828.
Nomeação de gerente, por deliberação de 24 de Fevereiro de 1999:
António Alves Antunes.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241613

MEGUR � SOCIEDADE CORRETORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 476/800313; identificação de pessoa colectiva n.º 500940401;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 23 e inscrição n.º 27; números e data das apresentações: 21, 22 e
26/021206.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/021206.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Amorim Coelho,

por ter renunciado, em 11 de Dezembro de 2001.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 22/021206.
Cessação de funções do gerente Acácio Jorge Almeida dos Santos,

por ter renunciado, em 25 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 4.º e 23.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada,
pertencendo uma ao sócio António Cândido Santos Castro Paupério,
e outra ao sócio João Pedro Gonçalves Pinto de Sousa.

ARTIGO 23.º

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Cândido
Santos Castro Paupério e João Pedro Gonçalves Pinto de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241610

PORTUCERES � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 223/871116; identificação de pessoa colectiva n.º 501907823;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 12/030915.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Apresentação n.º 12/030915.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: SCC � Sociedade Central de Cervejas,

S. A.
Sociedades incorporadas: ARCOREL � Agentes Reunidos de Co-

mércio e Representações, L.da, Guarda-Gare, Sé, Guarda; DISCER �
Distribuidora Comercial da Estremadura, L.da, Rua da Guiné, 7, Prior
Velho, Loures; PORTUCERES � Indústria Hoteleira, L.da;
CERVISUL � Sociedade Distribuidora de Cerveja e Vinhos do Sul,
L.da, Rua Nova do Castelo, 4, Sé, Faro; REFRICEL � Sociedade
Distribuidora de Bebidas de Portalegre, L.da, Estrada do Bairro de
Almeirim (antiga fábrica das carnes), Sé, Évora; Revendedora de
Águas, L.da, Quinta da Água da Fonte do Cedro, Belas, Sintra;
SEDENTAL � Sociedade de Agentes Comerciais, L.da, Parque In-
dustrial de Vila Real, lote 23-B, Constantim, Vila Real.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241607
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MEDITA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 381/020620; identificação de pessoa colectiva n.º 505992922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/020620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma MEDITA � Actividades Hote-
leiras, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua de Campolide, 351, C/D, loja 020,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto as actividades hoteleiras e de restau-
ração, organização de eventos, concepção de sistemas de explora-
ção de restaurantes e cessão a terceiros desses sistemas, compra para
revenda de produtos alimentares, importação e exportação de pro-
dutos alimentares e afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota do 2500 euros, do sócio Abdullah Coruhlu, e cin-
co quotas iguais de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica con-
ferido o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio Abdullah Coruhlu.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um
gerente.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar no objecto social de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente, e ainda em agrupa-
mentos complementares de empresas.

São também sócios: Márcia Alexandre Sousa Mendes, Francisco
Manuel Tomás Teixeira, Sara Ruth Sampaio Nunes Fareleiro Bayyurt,
Nuno Miguel de Sousa Anjos e Nail Ozkaplan.

Está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241603

COSTA & TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 510/840525; identificação de pessoa colectiva n.º 501441220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 22 e 27/021121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 22/021121.
Cessação de funções dos gerentes Carminda Gonçalves da Costa e

Manuel Joaquim da Costa Tinoco, por terem renunciado, em 11 de
Outubro de 2001.

Apresentação n.º 27/021121.
Nomeação de gerente, por deliberação de 11 de Outubro de 2001:
Júlio Barros da Cunha.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241606

CRISTINA JORGE CARVALHO � DESIGN
E DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 392/020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506103412;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/020625.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cristina Jorge Carvalho � De-
sign e Decoração de Interiores, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na
Avenida de D. Carlos I, 142, C/V, freguesia de Santa Catarina.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário
e outros artigos de decoração de interiores, prestação de serviços de
design e decoração de interiores.

ARTIGO 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 4900 euros, na titularidade da sócia Maria Cristina Jorge de
Carvalho, e outra do valor nominal de 100 euros, na titularidade da
sócia Libânia Margarida Jorge da Silva de Carvalho.

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.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao triplo
do capital social existente no momento da respectiva deliberação
unânime em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente
Maria Cristina Jorge de Carvalho.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção de
um gerente.

3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial de quotas, carece sempre do consenti-
mento da sociedade, à qual fica reconhecido o direito de preferên-
cia, direito este que se deferirá aos restantes sócios e cuja aquisição
será feita na proporção das respectivas quotas, se assim for exercida
a preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se a quota for arrestada, ou, por qualquer outra forma, sujeita

a arrematação judicial;
b) Se a quota for transmitida com violação do disposto no ar-

tigo 6.º
2 � A amortização será feita pelo preço correspondente ao va-

lor da quota, apurado de acordo com o último balanço aprovado e
poderá ser paga em quatro prestações semestrais, com vencimento
em 1 de Janeiro e 1 de Junho de cada ano.
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3 � Considerar-se-á realizada a amortização logo que se mostre
efectuado o pagamento ou a simples consignação em depósito do
preço ou da sua primeira prestação.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral será convocada por meio de carta registada
com aviso de recepção, dirigida a cada sócio e expedida com a an-
tecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras forma-
lidades ou estabeleça prazo mais longo.

Está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241601

MARTINS & DOLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 630/780907; identificação de pessoa colectiva n.º 500797935;
inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 7 e 8/020617.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

1 � Apresentação n.º 7/0200617.
Dissolução e nomeação de liquidatário, por deliberação de 14 de

Maio de 2001.
Liquidatário: João Francisco Martins dos Santos, casado, Rua de

Egas Moniz, 477, 2.º, direito, São João do Estoril, Estoril, Cascais.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 14 de Maio de 2001.

2 � Apresentação n.º 8/020617.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000241208

MULTITERMINAL � SOCIEDADE DE ESTIVA
E TRÁFEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 376/791030; identificação de pessoa colectiva n.º 500879907;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 30 e inscrição n.º 33; números e data das apresentações: 7 e 8/
020816.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

26 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 7/020816.
Cessação de funções do administrador António Pederneira Lança,

por ter renunciado, em 1 de Janeiro de 2002.

30 � Averbamento n.º 1 � Of. 020816.
Cessação de funções do administrador Armando dos Anjos Henri-

ques, por ter renunciado, em 1 de Janeiro de 2002.

33 � Apresentação n.º 8/020816.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de Março de

2002, para o quadriénio de 2002-2005:
Conselho de administração: Ramiro Vieira Raimundo, presidente;

José Joaquim Morais Rocha, Rua de D. João V, 24, bloco C, 2.º, B,
Lisboa; Luís Manuel Sousa Martins.

Fiscal único: Moore Stephens & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-
-do-chão, direito, Lisboa; A. Gonçalves Monteiro e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida do Frei Miguel
Contreiras, 54, 10.º, Lisboa, suplente.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000241200

TORRES VEDRAS

AUTO ESTRADAS DO ATLÂNTICO II � CONCESSÕES
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3943; identificação de pessoa colectiva n.º 505384515; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031013.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de vogais do conselho de administração:
EDIFER � Construções Pires Coelho e Fernandes, S. A.,

Zagope � Construções e Engenharia, S. A., Construtora Abrantina,
S. A., Construtora do Tâmega, S. A., CONDURIL � Construtora
Duriense, S. A., por renúncia, em 22 de Setembro de 2003.

Conforme original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006228781
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