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3. Diversos

BALANCETES

PARTE A

POLIGRUPO, S. A.
Sede: Rua de Sousa Lopes, lote MNO, loja 6, 1600 LIsboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 56 336.
Contribuinte n.º 501209743.

Balanço � Março de 2003
(Em euros)

2003 2002
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em 1 236,31 1 236,31 1 631,72
bancos centrais.

12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre 1 687 261,08 1 687 261,08 760 125,11
instituições de crédito.

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre insti- 0,02 0,00 0,02 748 196,87
+2880+2881+2890+ tuições de crédito.
+2891�2900�2901

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ........... 0,00 0,00 0,00 0,00
+287+2882+2883+2887+

+2892+2893+2897�2902�
�2903�2907

240+241+2480+250+ 5 � Obrigações e outros títulos de 0,00 0,00 0,00 0,00
+251+2580+2840+2884+ rendimento fixo:

+2894�29040�2920�2921

2400+2401+2410+ a) Obrigações e títulos de rendi- 0,00 0,00 0,00 0,00
+2500+2501+2510+ mento fixo � De emissores
+2840+2884+2894� públicos.

�29040(1)�29200�29210

2402+2411+2412+ b) Obrigações e títulos de ren- 0,00 0,00 0,00 0,00
+2480+2502+2511+ dimento fixo � De outros
+2512+2580+ 2840+ emissores.

+2884+2894�29040(2)�
�29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações 0,00 0,00 0,00
 próprias).

243+244+2481+24810+ 6 � Acções e outros títulos de 0,00 0,00 0,00 0,00
+2490�2491+253+254+ renda variável.
+2581�25810+2841�

�29041�291�2923�2924

400�490 17 � Participações ......................... 0,00 0,00 0,00 0,00
401�491 18 � Partes do capital em empre- 0,00 0,00 0,00 0,00

sas coligadas.
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2003 2002
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ..... 753 221,51 � 753 221,51 0,00 0,00
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ........ 736 208,55 � 724 902,63 11 305,92 13 581,57
+468+4691�482

420�4820 (Das quais: imóveis de servi-
ço próprio).

27003 11 � Capital subscrito não realizado 0,00 0,00 0,00
24810+25810 12 � Acções ou partes de capital 0,00 0,00 0,00

próprias.
14+15+19+27� 13 � Outros activos ....................... 204 238 ,60 0,00 204 238,60 298 292,16

�27003�299+402+
+409�499

51+55+56(dev.)+ 15 � Contas de regularização ......... 86,46 86,46 1 403,88
+58(dev.)+59(dev.)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ............. 0,00 0,00 0,00
������������ ������������ ������������ ������������

  Total do activo ............... 3 382 252,53 � 1 478 124,14 1 904 128,39 1 823 231,31

(Em euros)

Código Passivo 2003 2002das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ..................................... 0,00 0,00

30120+31230+ a) À vista ..................................................................................... 0,00 0,00
+31920
1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................... 63 085 185 52 426 664

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

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................ 0,00 0,00
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos .......................................................................... 0,00 0,00

3200+3210+ ba) À vista ........................................................................... 0,00 0,00
+3220+3230

b)�ba) bb) A prazo .......................................................................... 0,00 0,00
+3222+3232

34 3 � Débitos representados por títulos ................................................. 0,00 0,00

341 a) Obrigações em circulação ......................................................... 0,00 0,00
340+342+349 b) Outros ...................................................................................... 0,00 0,00

36+39 4 � Outros passivos:

36 a) Credores ................................................................................... 883 694,11 898 938,49
39 b) Outras exigibilidades ................................................................. 115 907,60 45 885,41

52+54+56(cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................ 29 027,88 23 913,09
+58(cre.)+59(cre.)

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ........................... 0,00 0,00
610+611 b) Outras provisões ...................................................................... 66,35 281,60

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................. 0
60 8 � Passivos subordinados ................................................................... 0,00 0,00
62 9 � Capital subscrito ........................................................................... 625 000,00 625 000,00

632 10 � Prémios de emissão ...................................................................... 0,00 0,00
630+631+639 11 � Reservas ........................................................................................ 25 660,56 22 162,40

633 12 � Reservas de reavaliação ................................................................ 0,00 0,00
66 13 � Resultados transitados ................................................................... 126 873,25 95 389,87

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ....................................................................... 97 898,64 111 660,45
�������������� ������������

                              Total do passivo ....................................................... 1 904 128,39 1 823 231,31

Rubricas extrapatrimoniais

995 � Contratos de compra em grupo ............................................................................................................................. 0,00
9950 � Imobiliário ............................................................................................................................................................ 0,00
99500 � Habitação ........................................................................................................................................................... 0,00
995012 � Outro imobiliário ............................................................................................................................................. 0,00
9951 � Outros bens .......................................................................................................................................................... 0,00
999 � Contas diversas ....................................................................................................................................................... 0,00

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.). � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000125374
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

SOMIRA � SOCIEDADE CICLISTA DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 500272964; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/20031128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi redeno-
minado o seu capital social e, consequentemente, alterado o artigo 3.º
do seu contrato, ficando com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 12 469,95 euros, encontrando-se
dividido em duas quotas, sendo: uma no valor nominal de 8292,52
euros, pertencente ao sócio Eugénio Manuel de Bastos Marques, e
outra no valor nominal de 4177,43 euros, pertencente ao sócio José
Marques Ferreira Estima.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está, conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2006137816

IDEIA BIBA � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2466;
identificação de pessoa colectiva n.º 504746235; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 15/20031211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo: mudança de sede e aumento do capital social em
mais 54 000 euros, realizado em dinheiro, pelo único sócio e,
consequentemente, alterados os artigos 1.º e 3.º do seu contrato,
ficando com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma IDEIA BIBA � Organização de Ac-
tividades Desportivas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta
da Carrasqueira, freguesia da Borralha, concelho de Águeda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 60 000
euros, correspondente a uma única quota de igual valor nominal.

Mais foi dito pelo outorgante:
Que, sob sua responsabilidade, declara que o aumento de capital já

se encontra realizado no aludido montante, e que nem pela lei nem
pelo contrato são exigíveis outras entradas.

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

Está, conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2006137824

ANTÓNIO MARQUES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1654;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824727; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 14/20031211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente, em 27 de Novembro de 2003, o sócio Paulo Sérgio Pereira

da Silva, e alterado o contrato, quanto aos artigos 5.º e 8.º, os quais
passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, ficam afectas aos sócios António Marques da Silva, já
nomeado gerente, e ao sócio Paulo Sérgio Pereira da Silva, desde já
nomeado gerente, sem caução e com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas, em
conjunto, de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita pelo valor que resultar
do último balanço, salvo acordo diverso entre os sócios.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2006137808

AVEIRO

IGOR FLORES & CLEMENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5851/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031120.

Certifico que, por escritura outorgada em 8 de Outubro de 2003,
exarada de fl. 26 a fl. 27 do livro n.º 191-E do Cartório Notarial de
Ílhavo, entre José Manuel Ferreira Ribeiro Clemente e Igor Ricardo
Gomes Ferreira Flores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Igor Flores & Clemente, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Nossa Senhora do Carmo, Vivenda Rio de Ja-
neiro, lugar de Bom Sucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a projecção de filmes e de vídeos.

3.º

A sociedade tem o capital social de 10 000 euros e encontra-se
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 5000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, bastando a de um
gerente para actos de mero expediente.

5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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6.º

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

Disposição transitória

A gerência nomeada fica desde já autorizada a proceder à movi-
mentação e levantamento do capital social, depositado em nome da
sociedade, mesmo antes do registo, para fazer face às despesas rela-
tivas à constituição e arranque da sociedade, podendo proceder à
compra e ou arrendamento de quaisquer bens imóveis para instala-
ção da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690743

RAMIRES & SANTOS � COMÉRCIO DE BICICLETAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4946/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505082861;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: of. 4 e 5/031113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções do gerente José António Marques dos
Santos, por renúncia de 6 de Outubro de 2003.

Mais certifico que foi registado a designação dos gerentes Manuel
Jorge Monteiro de Oliveira Ferreira e Paulo César Martins Ramires,
por deliberação de 7 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690255

OLIVEIRA DO BAIRRO

TROVIDENTE � CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1104; identificação de pessoa colectiva n.º 506780783;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/031011.

Certifico que, por Carla Filipa da Costa Alves, solteira, maior,
residente na Rua de Entre Portas, sem número, freguesia da Moita,
concelho de Anadia; Paula Cristina Almeida dos Reis, e marido, César
Manuel de Oliveira Simões, casados na comunhão geral, residentes
na Travessa da Misericórdia, 5, 2.º, direito, frente, Oliveira do Bairro,
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 TROVIDENTE � Clínica Mé-
dico-Dentária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jaime Pato, 7, fre-
guesia de Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica médico-
-dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 2500 euros, pertencente à sócia Carla
Filipa da Costa Alves, e duas iguais de 1250 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Paula Cristina Almeida dos Reis e César
Manuel de Oliveira Simões.

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 todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura da gerente Carla Filipa da Costa Alves.

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

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925957

PLANTAVEN, COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1105; identificação de pessoa colectiva n.º 506780783;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031212.

Certifico que entre Flávio de Oliveira Gomes, casado com Alice
Oliveira dos Santos Gomes na comunhão geral, e Leonardo Flávio
Oliveira de Oliveira, solteiro, maior, ambos residentes na Rua da Es-
tação, 10, lugar de Carris, Oiã, Oliveira do Bairro, 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 PLANTAVEN, Comércio de
Plantas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 235, sem
número de polícia, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação
e exportação de plantas, flores e outros artigos relacionados com a
actividade e produção de plantas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Flávio de Oliveira Gomes e Leonardo Flávio Oliveira de Oliveira.
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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
necessário a intervenção 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, 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

legitimários;
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

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 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.

Disposição transitória

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925965

CONSTRUÇÕES VIRGÍLIO FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1103; identificação de pessoa colectiva n.º 506761487;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031211.

Certifico que, por Virgílio da Conceição Fernandes e mulher,
Benilde de Jesus de Almeida Fernandes, casados na comunhão de
adquiridos, residentes no lugar de Giesta, Rua da Bela Vista, 12, fre-
guesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro; Marco Paulo de
Almeida Fernandes, casado com Margarida Berta Almeida Pereira
Fernandes na comunhão de adquiridos, residentes no lugar de Giesta,
Rua da Bela Vista, 10, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do
Bairro, e Nuno Rafael de Almeida Fernandes, solteiro, maior, resi-
dente no lugar de Giesta, Rua da Bela Vista, 12, freguesia de Oiã,
concelho de Oliveira do Bairro, 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 Construções Virgílio Fernandes
& Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 12, lugar de
Giesta, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Virgílio
da Conceição Fernandes; duas iguais de 2250 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Marco Paulo de Almeida Fernandes e
Nuno Rafael de Almeida Fernandes, e uma de 1000 euros, perten-
cente à sócia Benilde de Jesus de Almeida Fernandes.

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 todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Virgílio da Conceição Fernandes
ou da gerente Benilde de Jesus de Almeida Fernandes.

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

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

sócio;
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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, desde que de-
liberado 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 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socie-
dade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis
e imóveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, in-
cluindo por contratos leasing, aluguer de longa duração e com recurso
a crédito bancário, bem como tomar de arrendamento bens imóveis ne-
cessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925949

EXCLUSIV�CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1079; identificação de pessoa colectiva n.º 504114336;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20030825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 1.º, n.º 1, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXCLUSIV�CAR � Comércio de
Automóveis e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial
de Oiã, lote A-16, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

Foi depositado o pacto social actualizado, na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2000336795

TROVIGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 568; identificação de pessoa colectiva n.º 503756172; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas a 19 de Novembro de 2003.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925833

PRÓ-ANGOLA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1056; identificação de pessoa colectiva n.º 506506584;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
nomeação de gerente do sócio António Gregório Videira, por deli-
beração de 20 de Novembro de 2003.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante. � Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925850

BEJA

BEJA

PINHÃO & PINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1769/
031125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
031125.

Certifico que entre Mariana dos Santos Diogo Lourenço Pinhão e
António Maria Baptista Pinhão, 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 Pinhão & Pinhão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, 28,
3.º, direito, freguesia de Salvador, concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
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 no comércio a retalho de vestuá-
rio 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 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, conforme
for deliberado em assembleia, 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104730

ODEMIRA

ZILTÓNIO � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 33;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/271103.

Certifico que entre Rui João Gonçalinho, casado; Aníbal Manuel
Lourenço Martins, casado; António Luís Varela, divorciado;
Diamantino Edgar Fuzeta da Piedade, casado; Mário António Dâmaso
Correia, solteiro, maior, e Paulo Jorge Guerreiro Dâmaso Correia,
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solteiro, maior, 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 ZILTÓNIO � Imobiliária e
Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Isabel, 11, fre-
guesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
construção civil, gestão de empreendimentos imobiliários, compra e
venda de imóveis, incluindo a modalidade de compra e venda dos
adquiridos para esse fim, comercialização e construção de vivendas
e apartamentos. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 125 000
eurose corresponde à soma de seis quotas: quatro iguais do valor no-
minal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios Rui
João Gonçalinho, Aníbal Manuel Lourenço Martins, António Luís
Varela e Diamantino Edgar Fuzeta da Piedade, e duas iguais do valor
nominal de 12 500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios
Mário António Dâmaso Correia e Paulo Jorge Guerreiro Dâmaso
Correia.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade 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.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mário António
Dâmaso Correia, Diamantino Edgar Fuzeta da Piedade e Rui João
Gonçalinho.

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 se-
guida, 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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assem-
bleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A 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, mesmo
antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912528

LUSO FARMS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504868438; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 4/19112003.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º
e 9.º do respectivo pacto, passando os mesmos a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luso Farms � Actividades Imo-
biliárias, L.da, e tem a sua sede em Monte Novo da Alcaria, freguesia
de São Teotónio, concelho de Odemira.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como a criar sucursais, agências e delegações ou outras formas
de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, in-
cluindo a compra de imóveis para revenda e para construção, a pro-
moção imobiliária e o desenvolvimento de projectos imobiliários,
por conta própria ou por conta de outrem, a administração e explo-
ração de imóveis, incluindo o seu arrendamento, por conta própria
ou por conta de outrem e o desenvolvimento de quaisquer outras
actividades imobiliárias, por conta própria ou por conta de outrem,
permitidas por lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 7481,95 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 748,19 euros e duas
de 1496,39 euros, pertencentes à sócia Driscoli International, Inc.;
uma de 748,20 euros e duas de 1496,39 euros, pertencentes à sócia
Sociedad Agraria de Transformación Limitada Alconeras.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
nomeados pela assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de
um ou mais procuradores, nos termos das respectivas procurações.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de
2 500 000 euros, nas condições a definir em assembleia geral,
convocada para o efeito.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912447
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SERRALHARIA MILFONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 502330430; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/25112003.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

10 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912854

BRAGA

AMARES

AMARPEÇAS � ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 404/
000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504790226; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/19112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido alterado o
teor do artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em três quotas: uma de 1000 euros, pertencente
à sócia Carina Sofia da Silva, e uma de 1500 euros e outra de 22 500
euros, pertencentes ambas ao sócio Sérgio Pedro Gonçalves Mar-
tins.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000603

MERENDOLA � COMÉRCIO DE CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 321/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504132369; data da
apresentação: 031120.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001984120

BRAGA

HIPERBOR � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE VEÍCULOS S. A.

Sede: lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7305/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505263351;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 4/031205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
deliberação da aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005683124

MANUEL JUSTINO FERREIRA PINTO & FILHO, L.DA

Sede: lugar da Corredoura, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1571/
800220; identificação de pessoa colectiva n.º 500929769; inscri-
ções n.os 6 e 10; números e data das apresentações: 2 e 6/031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
reforço do capital social de 500 000$ para 5000 euros, por subscri-
ção de 2506,01 euros, em dinheiro, e alteração do contrato, quanto
aos artigos 4.º, 6.º e 10.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas: uma de 3750 euros, pertencente ao sócio
Albino Manuel Pinto Ferreira, e outra de 1250 euros, pertencente à
sócia Maria José Araújo Fernandes Pinto Ferreira.

6.º

A cessão a favor de quaisquer pessoas e divisão de quotas depen-
dem de expresso consentimento da sociedade. Ainda quando con-
sinta na cessão de qualquer quota terá a sociedade o direito de pre-
ferência, direito que, não querendo ela exercê-lo, se transferirá para
os sócios, que exercerão por rateio proporcional ao valor nominal
das quotas que então possuírem, na hipótese de mais de um desejar
exercê-lo e de falta de acordo em contrário dos preferentes. O valor
da quota será o que resultar do último balanço aprovado, acrescido
da parte correspondente ao fundo de reserva legal.

10.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, compete a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682152

ESPROMINHO � ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO, L.DA

Sede: Seminário dos Carmelitas, Sameiro, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7058/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 504731475; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/031124.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
nomeação de gerentes para 2003, de António Dias de Almeida e
Gaspar Domingos Oliveira Major, casado, residente na Rua de Emília
das Neves, 8, 3.º, direito, Benfica, Lisboa.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005672270

DA SILVA CUNHA � COMPUTADORES E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Edifício Olympus, loja 11, lugar de Vilar, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5386/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503865370; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/030702.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002056773
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DCL � DADOS E COMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 120, 2.º, sala 1, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3532/
920117; identificação de pessoa colectiva n.º 502608846;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de João Paulo Cohen Torre Pinto,
por renúncia, em 23 de Março de 2002.

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682101

REVIVER � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Machado Owen, 196,
edifício Torre, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6653/
000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504732978;
averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 5 a 9/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Luís Fernando de Abreu Massa,
por renúncia, em 30 de Março de 2001.

Designação de gerente de António Paulo Lopes de Araújo.
Data da deliberação: 30 de Março de 2001.
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Pereira da Silva,

por renúncia, em 7 de Novembro de 2003.
Designação de gerente de Paulo Manuel Pereira da Silva.
Data da deliberação: 7 de Novembro de 2003.
Deslocação da sede para a Rua do Dr. Francisco Machado Owen,

214, rés-do-chão, Braga, (São Vítor), Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682497

SPORMEX � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós (2.ª fase), Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2622/
880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501956514; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 20/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de revisor oficial de contas, por um período de um ano,
de Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148, representada por Joa-
quim Fernando da Cunha Guimarães, revisor oficial de contas n.º 790,
casado, residente na Rua do Comendador Santos da Cunha, 359, Braga
(Cividade), Braga.

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2003.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005687960

GRANGIMED � SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 21, 1.º, sala 12, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5664/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504003461; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/031111.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
designação de gerentes de Luís Jorge Santos Grangeia e Rosa Maria
Loureiro de Sousa Lopes Grangeia.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005687880

STUDIOBRAGA, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de São Paulo, 28, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5640/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503991171; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao artigo 2.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
57 361,76 euros, representado por três quotas: uma com o valor
nominal de 28 680,88 euros e outra com o valor nominal de
14 340,44 euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto da
Costa Meireles, e outra com o valor nominal de 14 340,44 euros,
pertencente o sócio João Paulo Gomes Neto.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes Lourenço Mourão Gomes.
2005687901

IRMÃOS MARQUES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Extremo, 6, Póvoa, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9348/
031127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031127.

Certifico que entre João Nuno Soares Marques, casado com Sílvia
Maria Veloso da Cunha na comunhão de adquiridos, e Domingos
Alberto Soares Marques, casado com Lucinda Fernanda Prado Ma-
chado Gomes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Marques � Importação
e Exportação de Artigos Confecção, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Extremo, 6, Póvoa, freguesia de Palmeira, concelho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências, fi-
liais ou outra forma de representação, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de artigos de vestuário para adulto e criança.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir, a título originário ou derivado, par-
ticipações no capital de sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações ao capital até ao dobro do capital social
existente à data da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
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presentação, competem a ambos os sócios, que desde já ficam no-
meados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência pode:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos automóveis;
b) Tomar de trespasse estabelecimentos comerciais, ou de arren-

damento quaisquer imóveis, bem como alterar ou rescindir os res-
pectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou tipo de financiamentos, dando de

garantia quaisquer bens da sociedade.

ARTIGO 6.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Arresto, arrolamento ou penhora ou, ainda, quanto a quota seja

arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, administra-
tivo ou fiscal;

b) Interdição ou insolvência de qualquer sócio;
c) Cessão sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, indi-
cando sempre a ordem de trabalhos, hora e local da reunião.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002020280

CONDERAME � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, S. A.

Sede: Rua de D. Francisco Duarte, 327, 1.º, sala 8, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 958/
700826; identificação de pessoa colectiva n.º 500233977; inscri-
ção n.º 4 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 9/031030 e 6/031119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação do administrador único, para completar o mandato de
2002-2004, de Carlos Alberto Rodrigues Mendes, residente na Rua
de Bernardo Sequeira, 221, 1.º, esquerdo, Braga (São Vítor), Braga.

Data da deliberação: 1 de Outubro de 2003.
Deslocação da sede para a Rua de Bernardo Sequeira, 212, 1.º, di-

reito, frente, Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682195

ESTÚDIO 95 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Praça de Camilo Castelo Branco, 23, 5.º, esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4628/
950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503430277; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031120.

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

Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005682535

EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO, S. A.

Sede: Rua de Eça de Queirós, 98, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1063/
731020; identificação de pessoa colectiva n.º 500328374; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/030420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2001-
-2003:

Administrador único: Maria Helena da Silva e Castro, divorciada,
residente na Rua do Monsenhor Ferreira, 2980, rés-do-chão, direito,
Braga (São Vítor), Braga.

Fiscal único: efectivo � Armindo Costa, Serra Cruz & Martins,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 57, com sede na Rua
de 25 de Abril , 454, 5.º, direito, Braga, representada por António
Manuel Alves de Sousa Martins, casado, revisor oficial de contas
n.º 919, residente no lugar de Cales, Figueiredo, Amares; suplente �
Maria Manuela Alves Malheiro, casada, revisora oficial de conta
n.º 916, residente na Rua do Professor Machado Vilela, 170, aparta-
mento 4, Braga.

Data da deliberação: 5 de Setembro de 2001.

Está conforme.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes Lou-
renço Mourão Gomes. 2000589340

ZENDE PRAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2555/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501913599; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 2/031120.

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

Data da aprovação das contas: 22 de Outubro de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005682527

F. A. AZEVEDO MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 43 e 51, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8525/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506067742; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 50 000 euros, sendo a
subscrição de 45 000 euros, em dinheiro, e a alteração do contrato,
quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, os quais ficam com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. A. Azevedo Magalhães, L.da,
e tem a sua sede no Loteamento da Sobreira, lote 3, pavilhão 4,
freguesia de Frossos, concelho de Braga.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma do valor nominal de
49 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Adriano Azevedo de
Magalhães, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Cristina Maria Martins Gonçalves.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682519
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FUSTE � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M-1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3278/
910314; identificação de pessoa colectiva n.º 502558377;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números
e data das apresentações: 8 e 9/031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de fiscal suplente de Maria Manuela Alves
Malheiro, por renúncia, em 25 de Abril de 2003, e a designação de
fiscal suplente, para completar o mandato de 2000-2003, de Mário
da Cunha Guimarães, revisor oficial de contas n.º 1159, casado.

Data da deliberação: 25 de Abril de 2003.

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682160

ELEBRAGA � AR CONDICIONADO, L.DA

Sede: Centro Empresarial de Braga, lugar da Misericórdia,
lote 2, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3991/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503022624; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 74 820 euros para 150 000 euros, por
subscrição de 75 180 euros, mediante incorporação de reservas li-
vres, e a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 135 000 euros, perten-
cente ao sócio José Augusto Fernandes Pinheiro, e outra de 15 000
euros, pertencente à sócia Maria Adelaide Gonçalves da Rocha.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682462

VAGRÃO BRAGA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Camilo Castelo Branco, 16 565, Braga (Sé),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6341/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504391631;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e
data da apresentação: of. 6 a 9/031128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da cessação de funções de gerentes de Jaime Manuel
Fernandes Prezado, José Carlos Fernandes Prezado e Elísio Manuel
Dias Ribeiro, por renúncia, em 11 de Abril de 2001, e a alteração do
contrato, quanto aos artigos 3.º e os n.os 2 e 3 do 4.º, os quais ficam
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 60 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 15 000 euros cada uma, pertencentes uma ao só-
cio José Manuel Alves Pinto e três ao sócio Manuel de Figueiredo
Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Manuel Alves
Pinto, desde já nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em abonações, letras de favor, fianças ou outras obrigações.

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

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682926

SANTOS DA CUNHA 7 � EXPLOSIVOS INDUSTRIAIS, L.DA

(anteriormente S. S. C. � EXPLOSIVOS INDUSTRIAIS, L.DA)

Sede: Rua dos Paióis, Monte Cones, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4532/
950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503380156; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 2/031124.

Certifico que na sociedade em epígrafe, se procedeu ao registo de
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual fica com
o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos da Cunha 7 � Explosi-
vos Industriais, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Paióis, lugar de
Monte Cones, freguesia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005672688

TEATRO CIRCO DE BRAGA, S. A.

Sede: Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 108/
071219; identificação de pessoa colectiva n.º 500463964; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 4/031113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital de 50 310 euros para 374 960 euros,
sendo a subscrição de 324 650 euros, em dinheiro e, em consequência,
alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, ficando com o seguinte
teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 374 960 euros, di-
vidido em 8720 acções do valor nominal de 43 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005682020

LORDGÁS � MONTAGEM E REPARAÇÃO DE REDES
DE GÁS, L.DA

Sede: Rua do Cónego Manuel Aguiar Barreiro, 90, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7541/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 504099060;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 9 e 10/031119.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente de Jorge das Dores Marques, por
renúncia, em 27 de Outubro de 2003.
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Certifico ainda que se procedeu ao registo de alteração de con-
trato, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LORDGÁS � Montagem e Repara-
ção de Redes de Gás, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Manuel
Silva Gomes, lugar da Boavista, lote 3, freguesia de Ferreiros, con-
celho de Braga.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencente uma a cada um dos sócios Bruno Filipe Azevedo Mar-
ques e Jorge Miguel Azevedo Marques.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles
para vincular a sociedade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005682500

INORBRAGA � IMOBILIÁRIA DO NORTE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 754, 4.º, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6318/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504411209;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números
e data das apresentações: 12 e 13/031118.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, quanto aos artigos 3, e os n.os 1 e 2 do 4.º,
ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 5000 euros, dividido em quatro
quotas iguais do valor nominal de 1250 euros cada, pertencendo duas
ao sócio Vítor Manuel Esteves da Costa e uma a cada um dos sócios
Firmino Garcia Oliveira Gonçalves e António Luís Vergara Vaz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remune-
rada ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete aos sócios António Luís Vergara Vaz e Vítor Manuel Esteves
da Costa, desde já nomeados gerentes.

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

3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005682187

PARQC � PARQUES DE ESTACIONAMENTO
DA COVILHÃ, S. A.

Sede: Rua do Dr. António Loureiro Borges, 9, Arquiparque,
Miraflores, Algés, Oeiras

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9331/
031112; identificação de pessoa colectiva n.º 504664956; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/031112.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, quanto ao n.º 3 do artigo 1.º e aditado a alí-
nea d) ao n.º 1 do artigo 20.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Andrade Corvo, 19, 1.º,
freguesia de Braga (Sé), da cidade e concelho de Braga.

ARTIGO 20.º

1 � Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a sociedade
fica obrigada:

d) Os actos de mero expediente, bem como pagamentos, assinaturas
de cheques ou outros títulos de crédito até ao montante de 750 000
euros, poderão ser praticados apenas por um administrador.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005687952

CONSTRUÇÕES RIBEIRO SILVA & ALVES, L.DA

Sede: Loteamento do Padrão, lote 3, Guisande, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7682/
010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505711486; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/031029.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, ficando com o
seguinte teor:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil, empreitadas de obras públicas, promoção imobiliária, compra
e venda de bens imóveis.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678317

ROBUSLAR � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, edifício Olimpus, 61, loja E-14,
Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9321/
031105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031105.

Certifico que entre Rui Domingos Rodrigues Pinheiro, casado com
Maria Aurora Ferreira Vilaça na comunhão de adquiridos; Augusto Gabriel
Carvalho Ribeiro, divorciado, e David Ramos Martins, casado com Maria
José Rodrigues Fernandes na comunhão adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ROBUSLAR � Constru-
ção Civil e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade do
Porto, edifício Olimpus, 61, loja E-14, freguesia de Braga
(Maximinos), concelho de Braga, podendo ser transferida para ou-
tro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, por intermé-
dio da gerência, mediante consentimento dado por simples delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis;
actividade de promoção imobiliária; promoção de urbanização e
loteamentos; indústria da construção civil e empreitadas de obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 51 000
euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de 17 000
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos, nos termos e condições a
definir em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, representá-la em juízo e fora dela, activa e passivamente, será
necessário a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a estranhos
é reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não ceden-
tes, em segundo, o direito de preferência.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada,
com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço ofe-
recido e condições de pagamento.

§ 2.º Recebida a comunicação, será convocada no prazo máximo
de 20 dias uma assembleia geral, para deliberar se a sociedade deve
ou não preferir.

§ 3.º Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota, deverão os
outros sócios na mesma assembleia declarar se pretendem ou não
usar do direito de preferência.

§ 4.º Se nem a sociedade nem os outros sócios pretenderem usar
do direito de preferência ou se nada for comunicado ao cedente no
prazo de 30 dias a contar da expedição da carta, deverá a quota ser
cedida nos termos da comunicação.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou
representante do interdito, devendo aqueles herdeiros nomear um de
entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota per-
manecer indivisa.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arrematação, venda ou adjudicação judiciais, excepto em in-

ventário;
c) Se o sócio gerente abandonar ou não exercer a gerência efec-

tiva da sociedade.
2 � O preço da amortização será liquidado de uma só vez em duas

prestações semestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias de-
pois, a contar da deliberação.

ARTIGO 9.º

Os lucros disponíveis, apurados em cada exercício, serão ou não
distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral, pelos seus
sócios na proporção das suas quotas.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696447

CARPINTARIA FRAIÃO, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4371/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503273082;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: of. 2 e 6/031103.

Certifico que na sociedade em epígrafe, se procedeu ao registo de
reforço do capital de 5000,01 euros para 15 000 euros, sendo a
subscrição de 9999,99 euros, em dinheiro, sendo: 6999,99 euros, pelo
sócio Pedro Miguel Barbosa Teixeira, que acresce à sua quota com
natureza de bem comum, e 3000 euros, pelo sócio Humberto Pinto
Teixeira, que acresce à sua quota, e alterado o contrato, quanto aos
artigos 3.º e 4.º, os quais ficam com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 1666,67

euros (bem próprio) e outra do valor nominal de 8873,33 euros (bem
comum), ambas pertencentes ao sócio Pedro Miguel Barbosa
Teixeira, e outra do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao
sócio Humberto Pinto Teixeira.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, mantendo-
-se na gerência o sócio Pedro Miguel Barbosa Teixeira.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696412

NOVA CANNELLY, CAFÉS, L.DA

Sede: Rua dos Sapatelos, 19, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7250/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505257378; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/031030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital de 15 000 euros para 50 000 euros,
sendo a subscrição de 35 000 euros, em dinheiro, e alterado o con-
trato, quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º, 2.º e 3.º, ficando com o se-
guinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Nova Cannelly, Ca-
fés, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cabanas, edifício Stock-Car,
lote 3, freguesia de Dume, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de café e equi-
pamentos para café. Exploração de café e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696390

GABINETE BIO ESTÉTICA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 26, 2.º, sala 4,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3380/
910731; identificação de pessoa colectiva n.º 502599405; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/031104.

Certifico que na sociedade em epígrafe, se procedeu ao registo de
reforço do capital de 19 951,92 euros para 90 000 euros, sendo a
subscrição de 70 048,08 euros, em dinheiro, na proporção e em
reforço das respectivas quotas, e alterado o contrato, quanto ao n.º 1
do artigo 1.º e os artigos 2.º e 3.º, os quais ficam com o seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CLIBIOESTÉTICA �
Rejuvenescimento e Nutrição, L.da, e tem a sua sede social na Rua
da Restauração, 115, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de
Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos cosméticos, higiene, nutrição, estética e artigos de adorno e
conforto pessoal. Prestação de serviços e consultoria nas áreas dos
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cuidados pessoais, estéticos, rejuvenescimento, emagrecimento, pre-
venção e combate à obesidade, aquaterapia, relaxamento e combate
ao stress, bronzeamento artificial, imagem e outras actividades com-
plementares que beneficiem o bem-estar físico e psicológico. Pres-
tação de serviços de estilismo, tratamento capilar e actividades
conexas de atelier de cabeleireiro. Exploração de consultórios para
a prática das medicinas convencionais e tradicionais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 90 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 45 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696420

DESCENTRAJANTES � ACESSÓRIOS AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de São José, 37, 3.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9307/
031028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
031028.

Certifico que António Jorge Pereira Ferreira, casado com Maria
Sameiro Carvalho Alves na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DESCENTRAJANTES �
Acessórios Auto, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa
de São José, 37, 3.º, esquerdo, freguesia de Braga (São Vítor), conce-
lho de Braga.

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 no comércio, importação, expor-
tação e reparação de peças e acessórios de veículos automóveis,
nomeadamente jantes.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678287

SEPÚLVEDA LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 63, 2.º, frente, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9314/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
031031.

Certifico que, por Nuno Miguel da Silva Sepúlveda Ferreira Lopes,
solteiro, maior, 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 Sepúlveda Lopes, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua dos Chãos, 63, 2.º, frente, freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

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 actividades de consultoria para
os negócios e a gestão. Exploração de gabinete de contabilidade e de
consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678376

FIBROGESSO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de Pascoal Fernandes, 12, 5.º, direito,
Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9313/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
031031.

Certifico que, por Lucílio da Conceição Brás Lopes da Silva, ca-
sado com Maria Amélia Palmeira Soares na comunhão 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 denominação de FIBROGESSO � Co-
mércio de Materiais de Construção, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Travessa de Pascoal Fernandes, 12, 5.º, direito, freguesia de
Lamaçães, concelho de Braga.
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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 no comércio, importação e ar-
mazenagem de materiais de construção civil, comércio, importação
e instalação de alvenarias secas, nomeadamente divisórias, tectos e
pavimentos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678368

VARANDAS & SANTOS � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Praceta de João Beltrão, 16, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9312/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/031031.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Santos, casado com
Vânia Catarina Carvalho Mesquita Guimarães na comunhão adquiri-
dos, e Isaac Nuno Presa Varandas Moreira, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Varandas & Santos � Sistemas
de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Praceta de João Beltrão, 16,
freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

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, importação, ex-
portação, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
alarme e segurança, nomeadamente automatismo equipamento con-
tra incêndio e de controle de acessos, câmaras de vídeo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678350

JOÃO MATOS & RIBEIRO 2 � OBRAS PÚBLICAS
E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de D. Rodrigo, 62, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9344/
031125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031125.

Certifico que entre João Ferreira Matos e mulher, Maria Celeste
Ribeiro Forte, casados 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 denominação de João Matos & Ribeiro 2 �
Obras Públicas e Engenharia, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Rodrigo da Cunha, 62, freguesia de Nogueira, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil,
empreitadas de obras públicas, exploração gabinete de engenharia e
fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
10 000 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 100 000 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 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.

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;
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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.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696650

RANGOLI � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Capelistas, 59, loja 4, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9335/
031114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031114.

Certifico que entre Assok Kumar Manilal e mulher, Sima Mans-
hukhlal Manilal, casados 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 denominação de RANGOLI � Restau-
ração, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Capelistas, 59, loja 4, fre-
guesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 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 75 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

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;

d) Tomar de arrendamento bens imóveis;
e) Tomar de trespasse estabelecimentos comerciais.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, avales, fianças e abonações, ficando o infractor responsá-
vel perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios e estranhos carece do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Falecendo ou ficando interdito qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, no case de falecimento, os herdeiros do sócio falecido de-
signarão de entre si um que a todos represente na sociedade enquanto
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;

b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota e, ainda, quando por
qualquer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudica-
ção ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696552

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO MINHO, L.DA

Sede: Largo da Estação, 1, sala 54, Braga (Sé), Braga
(anteriormente no Passeio de 25 de Abril, 34 e 38,

Ponte de Lima)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9347/
031127; identificação de pessoa colectiva n.º 502027762; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Empreendimentos Imobi-
liários do Minho, L.da, e tem a sua sede no Largo da Estação, 1,
sala 54, freguesia de Braga (Sé), concelho de Braga, podendo a ge-
rência deslocá-la para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519709

BETOLIMA � TRANSPORTE DE BETÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo da Estação, 1, sala 54, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8882/
030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506384489; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem o
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente, e a José Carlos
Silva Velho Franco, que se mantém na gerência.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519725

PACESETTER � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Sena de Freitas, 30, 2.º, direito, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9350/
031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
031128.

Certifico que, por Stephan David Lloyd Jones, casado com Adélia
Maria dos Santos Silva Lloyd Jones na comunhão de adquiridos, foi
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constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PACESETTER �
Transportes, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta do
Padre Sena de Freitas, 30, 2.º, direito, freguesia de Braga (Maximinos),
concelho de Braga.

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 transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519741

GINÁSIO REALCLUBE, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 26, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7355/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505372088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 10, 11 e 12/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de José Domingues, por renúncia,
em 21 de Novembro de 2003, e a alteração do contrato, quanto aos
artigos 3.º e 4.º, os quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 500
euros. dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de 8500
euros e outra do valor nominal de 4250 euros, ambas pertencentes
ao sócio Frederico Fernandes Miguel, e uma do valor nominal de
8500 euros e outra do valor nominal de 4250 euros, ambas perten-
centes à sócia Maria de Fátima Antunes Brigas Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Maria de Fátima Antunes Brigas Rodrigues e
Frederico Fernandes Miguel, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519660

TELEBRACARA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa de Penouços, 30, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8324/
020305; identificação de pessoa colectiva n.º 506025470; data do
depósito: 20031212.

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002031525

JOSÉ C. COSTEIRA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de Artur Soares, 14, 3.º, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9333/
031113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma José C. Costeira � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Artur Soares, 14,
3.º, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência de
consentimento de outros órgãos sociais, decidir a mudança da sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes, bem
como a criação e extinção de agências ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Formas de associação e participações sociais

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode,
livremente, sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com
outras entidades jurídicas, singulares ou colectivas, a agrupamentos
complementares de empresas ou entidades de natureza semelhante,
participar na sua constituição, administração ou fiscalização, bem
como, livremente, adquirir participações como sócia ou accionista
em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu
objecto, e celebrar contratos de consórcio ou de associação em par-
ticipação.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis.
Construção civil e empreitadas de obras públicas. Promoção da ur-
banização de terrenos.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado é de 100 000 euros,
representado por 20 000 acções do valor nominal de 5 euros cada
uma.

2 � As acções são nominativas, podendo, no futuro, vir a ser ao
portador, a requerimento do accionista.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000
ou múltiplos de 1000, sendo da conta do accionista os encargos com
a divisão e concentração.

4 � Os títulos, provisórios ou definitivos, deverão conter as men-
ções exigidas por lei e são assinados por dois administradores, po-
dendo uma das assinaturas ser de chancela.

5 � Poderão ser admitidas acções preferenciais sem voto, nos
termos do artigo 341.º do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

1 � O capital social poderá ser elevado até 2 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, por deliberação
do conselho de administração, que fixará as condições de subscrição
e as categorias de acções a emitir, de entre as previstas neste con-
trato ou outras permitidas por lei.

2 � Em qualquer aumento de capital, em dinheiro, terão direito
de preferência na subscrição de novas acções os titulares de acções
de emissões anteriores, na proporção das que, ao tempo, possuírem,
e desde que não se encontrem em mora na sua realização, bem como
ao rateio daquelas relativamente às quais tal direito de preferência
não tenha sido exercido.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações e outros títulos

1 � A sociedade poderá emitir qualquer título de dívida permi-
tido, designadamente obrigações simples, obrigações convertíveis em
acções e obrigações participantes, mediante proposta do conselho
de administração e nas condições estabelecidas em assembleia geral.

2 � Os títulos são assinados, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º
3 � Na subscrição de quaisquer obrigações ou de quaisquer outros

títulos de dívida os accionistas terão o direito de preferência, a exer-
cer, nos termos da lei geral.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

1 � A sociedade pode adquirir, deter e vender acções e obriga-
ções próprias, nos termos do disposto nos artigos 317.º e 354.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � Na alienação de acções próprias, os accionistas tem direito
de preferência, na proporção das acções que possuírem à data da
alienação, bem como ao rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 9.º

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções entre os accionistas, seu cônjuge ou
a parentes em primeiro grau é livre.

2 � A transmissão de acções nominativas a não accionistas fica
dependente do consentimento da sociedade, cuja decisão compete
ao conselho de administração.

3 � Os accionistas não cedentes tem direito de preferência na
transmissão das acções a não accionistas.

4 � Quando um accionista pretender transmitir acções nomi-
nativas a não accionistas deverá comunicar previamente o facto ao
conselho de administração, através de carta registada, indicando o
nome da pessoa ou entidade a quem pretende ceder, o preço e de-
mais condições de cessão. Recebida a comunicação, o conselho de
administração decidirá se a sociedade consente ou não a transmis-
são, e, em caso afirmativo, consultará, no prazo máximo de 30 dias
a contar da data em que foi recebido o pedido, os restantes accionis-
tas sobre se pretendem ou não exercer o seu direito de preferência,
devendo sempre a decisão ser comunicada pelo conselho de admi-
nistração ao accionista que pretende ceder as acções no prazo má-
ximo de 60 dias a contar da recepção da carta deste a pedir o con-
sentimento para a cessão.

5 � No caso de haver mais do que um accionista a preferir, serão
rateadas por todos na proporção daquelas que possuírem.

6 � Se a sociedade não se pronunciar dentro do prazo de 60 dias
a contar da recepção do pedido de consentimento poderá o accio-
nista transmitir livremente as acções.

7 � Se a sociedade recusar licitamente o seu consentimento à
transmissão pretendida, fica obrigada a fazer adquirir as acções por
outra pessoa da sua escolha, nos termos e condições do negócio para
o qual a autorização tiver sido pedida.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único e respectivo suplente.

2 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a dura-
ção máxima de quatro anos, mas o respectivo termo só se efecti-
vará com o início de funções dos que tenham sido nomeados para
substituir os membros cessantes.

3 � Os membros dos cargos sociais poderão ser não accionistas e
são reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia geral
as tenham:

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

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade,
pelo menos, oito dias antes da realização da assembleia.

3 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída, em
primeira convocação, quando estejam presentes ou representados os
accionistas possuidores de, pelo menos, metade do capital social. E,
em segunda convocação, com qualquer número de accionistas pre-
sentes ou representados.

4 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 50 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

5 � Os accionistas poder-se-ão agrupar para efeitos de perfazer
o número de acções referido nó número anterior, devendo, nesse
caso, fazer-se representar por um dos agrupados.

6 � As deliberações da assembleia geral são válidas quando toma-
das pela maioria dos accionistas presentes ou representados, salvo
quando a lei ou o contrato social, exija maior percentagem de capi-
tal ou maior número de votos.

7 � Os accionistas poderão fazer-se representar por outros accio-
nistas, ou por pessoas que a lei permitir, bastando para prova de tal
representação, uma simples carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral.

8 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, a
publicação da convocatória para assembleias gerais, pode ser substi-
tuída por carta registada dirigida aos accionistas.

9 � A assembleia geral poderá delegar numa comissão de venci-
mento, presidida pelo presidente da mesa da assembleia geral, com-
posta por mais dois representantes dos accionistas, a fixação dos
vencimentos dos órgãos sociais.

ARTIGO 12.º

Composição da mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 13.º

Administração

1 � A gestão da sociedade e a sua representação será exercida
por um conselho de administração, composto por três membros,
eleitos em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará, entre os seus membros, o presidente, podendo, ainda,
designar um administrador-delegado.

3 � O presidente do conselho de administração fica autorizado a
delegar num dos membros do conselho de administração todos ou
parte dos seus poderes.

ARTIGO 14.º

Poderes

1 � São conferidos ao conselho de administração, sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confere a lei e estes estatutos, os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os
actos tendentes à realização do objecto social que não sejam da
competência de outros órgãos, designadamente.

2 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente, comprometer-se com árbitros, confessar, desistir ou tran-
sigir em qualquer acção ou processo.

3 � Constituir mandatários para quaisquer fins da sua competên-
cia, fixando o âmbito dos seus poderes.

4 � Negociar, com qualquer instituição financeira, todas e quais-
quer operações de financiamento, activas ou passivas, que entender
necessárias, designadamente contrair empréstimos e subscrever con-
tratos de locação.

5 � Dar ou tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer lo-
cais ou estabelecimentos; movimentar contas bancárias, levantar e
depositar quantias ou valores pertencentes à sociedade, sacar, acei-
tar, avalizar e endossar letras, livranças e cheques, e quaisquer títu-
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los de crédito referentes a negócios sociais, dando quitações e assi-
nando recibos.

6 � Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou mó-
veis, incluindo veículos automóveis.

7 � Deliberar sobre pedidos de consentimento da sociedade para
actos sobre acções.

8 � Delegar no presidente do conselho de administração ou no
administrador-delegado, estes poderes e os mais conferidos pela lei e
pelos estatutos.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois dos administradores;
b) Pela assinatura de qualquer administrador, nos termos dos po-

deres que lhe sejam delegados;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 16.º

Reunião do conselho de administração

O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez de seis
em seis meses, mediante convocação do seu presidente.

ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da gestão social e as restantes competências deri-
vadas da lei, é confiada a um fiscal único e respectivo suplente.

Disposição transitória

Composição dos órgãos sociais para o primeiro mandato:
Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Constantino José Vieira

Costeira, casado, residente na Avenida da Liberdade, 610, 3.º, cidade
de Braga; secretário � Maria Armanda Vieira Costeira, solteira,
maior, residente no lugar de Redondo, freguesia de Adaúfe, concelho
de Braga.

Conselho de administração: presidente � José da Costa Costeira;
vogais � António Vieira Costeira e João Vieira Costeira.

Fiscal único: efectivo � Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e
Mário Guimarães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148,
com sede na Avenida de 31 de Janeiro, 31, cidade de Braga, repre-
sentada pela Dr.ª Maria Manuela Alves Malheiro, revisora oficial de
contas n.º 916, casada, residente na Rua do Professor Machado
Vilela, 170, rés-do-chão, 4, da cidade de Braga; suplente �
Dr. António Manuel Alves Sousa Martins, casado, revisor oficial de
contas n.º 919, residente no lugar de Cales, freguesia de Figueiredo,
concelho de Amares.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519601

INVESCAMPOS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Avenida da Imaculada Conceição, 177, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2106/
850328; identificação de pessoa colectiva n.º 501575863; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/031125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 49 879,79 euros para 500 000 euros,
por subscrição de 450 120,21 euros, em dinheiro, e a alteração do
contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e os artigos 2.º e 3.º, os quais
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de INVESCAMPOS � 
Empreendimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Avenida da
Imaculada Conceição, 177, freguesia de Braga (São José de São
Lázaro), concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas, estudos e projectos de obras, investimentos turísticos e em-

preendimentos urbanos. Compra e venda de bens imóveis. Promo-
ção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social. integralmente realizado em dinheiro, é de 500 000
euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal
de 50 000,01 euros, pertencente à sócia Helena Maria Pinto de
Azevedo Campos; duas iguais do valor nominal de 224 002,40 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Pinto de
Azevedo Campos e João Jorge Pinto de Azevedo Campos, e outra
em comum aos dois referidos sócios do valor nominal de 1995,19
euros.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519679

MOBITUNA � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Raio, 301, 4.º, sala 38, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8937/
030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506427579;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 7 e 8/031126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Maria Irene Tuna Rabiço, por
renúncia, em 8 de Outubro de 2003, e a alteração do contrato, quanto
aos artigos 3.º e o n.º 1 do 4.º, os quais ficam com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519687

BRAGAPRINT � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Quinta da Goja, 31, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8849/
021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506377792;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 9 e 10/031114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Cidália Manuela Batista Fernandes,
por renúncia, em 14 de Novembro de 2003, e a alteração do con-
trato, quanto aos artigos 3.º e n.º 1 do 4.º, os quais ficam com a
redacção seguinte:

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 Filipe Manuel de Abreu
Magarinhos e Amélia Célia Afonso Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, mantendo-se na gerência o sócio Filipe Manuel
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de Abreu Magarinhos e sendo desde já nomeada gerente a sócia
Amélia Célia Afonso Lourenço.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519628

FEITALPAN � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento do Feital, Rua de Arménio Reis, lote B-2,
Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9336/
031114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031114.

Certifico que, por António Pereira da Silva, casado com Maria da
Luz Barbosa da Silva 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 denominação de FEITALPAN � Co-
mércio de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede no Loteamento do Feital, Rua de Arménio Reis, lote B-2, fre-
guesia de Real, concelho de Braga.

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 no comércio de produtos alimen-
tares, designadamente para a indústria de panificação e pastelaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519610

DELARTE 2 � CORTINADOS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, 714-A, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9303/
031024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
031024.

Certifico que entre DELARTE � Fábrica de Estofos e Decora-
ções, L.da, e José Amadeu da Costa Cardoso, casado com Maria
Filomena Torres de Sá 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 denominação de DELARTE 2 �
Cortinados e Decorações, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial
de Adaúfe, 714-A, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga.

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 no comércio, importação, expor-
tação de cortinados, cortinas e outros têxteis para o lar, bem como
matérias-primas, nomeadamente peles. Comércio de artigos de de-
coração.

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 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Amadeu da Costa Cardoso e a João Lopes da
Silva, atrás identificado, 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.

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.

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.

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão heredi-
tária ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um
estranho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

ARTIGO 9.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idêntica
actividade por conta própria ou noutra sociedade, nos seguintes dois anos.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678244

RODRIGUES & TORRES, L.DA

Sede: Minho Center, Carrefour, loja 9-A, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9301/
031023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031023.
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Certifico que entre Carlos Alberto Machado Rodrigues, divorciado,
e Pedro Filipe Torres Pereira, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues & Torres, L.da, e tem
a sua sede no Minho Center, Carrefour, loja 9-A, freguesia de
Lamaçães. concelho de Braga.

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 exploração de snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
12 750 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Machado
Rodrigues, e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio Pedro Filipe Torres Pereira.

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, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

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;
f) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-

cios.
ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696382

J. MIRANDA MARINHO, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco Araújo Malheiro, 32,
rés-do-chão, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9300/
031023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/031023.

Certifico que entre Domingos José Miranda Marinho, divorciado,
e José Peixoto Dias, casado com Florisa dos Santos Costa 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 J. Miranda Marinho, L.da, e tem
a sua sede na Praça do Dr. Francisco Araújo Malheiro, 32, rés-do-
-chão, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio, importação e ex-
portação de electrodomésticos e de peças, acessórios e componen-
tes de equipamentos para indústria hoteleira, tais como resistências
e compressores.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 5500 euros,
pertencente ao sócio José Peixoto Dias, e outra do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio Domingos José Miranda Mari-
nho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedades remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Domingos José Miranda Marinho, 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,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, a qual os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a
sociedade, em segundo, terão sempre direito de preferência na ces-
são de quotas a não sócios.

2 � Quando um sócio pretender alienar as suas quotas, deverá
comunicá-lo à sociedade e aos restantes sócios por carta registada
com aviso de recepção, em proposta especificando as condições de
alienação, 30 dias antes da data para a qual pretenda efectuar o con-
trato de cessão.

3 � No prazo de 20 dias a contar da comunicação a sociedade e
os restantes sócios não cedentes deverão por carta registada com
aviso de recepção, comunicar a sua vontade de adquirir todas as quotas
alienadas ou parte delas.

4 � Se o pretendente fizer a cessão em condições diferentes das
referidas no n.º 2 deste artigo, seja quanto ao preço, ao prazo ou
modalidades de pagamento, seja quanto ao comprador ou adquirente
das quotas ou quaisquer outros aspectos do negócio, terá de facultar
de novo, aos demais sócios o exercício do direito de preferência,
nos termos previstos nos números anteriores.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o próprio sócio que dela seja titular;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
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.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto pagamento ou
em prestações, conforme o que for deliberado.
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ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de um dos sócios, a respectiva quota não
se transmitirá aos sucessores do falecido.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696374

FOTO TRAVEL � FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Santa Bárbara, 25, rés-do-chão, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9318/
031105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031105.

Certifico que, por Maria de Fátima Leite da Fonseca Coutinho,
casada com Joaquim José Ribeiro Coutinho na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Foto Travel � Foto-
grafia, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comercial
Santa Bárbara, 25, rés-do-chão, freguesia de Braga (São João do
Souto), desta cidade.

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 no comércio de material fotográ-
fico; produção fotográfica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696439

GABRIELA & JOSÉ, S. A.

Sede: lugar do Picoto, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9340/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
031024.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Novembro 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 José Ferreira Correia e mulher, Lucinda Maria Brandão Ribeiro,
outorgando ambos por si e no exercício do poder paternal e em
representação de sua filha, menor, com eles residente, Maria Gabriela
Ribeiro Correia;

2.ª Rosa Maria Ferreira Correia;
3.º Domingos da Rocha Peixoto.
E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si e a menor, repre-

sentada pelos primeiros outorgantes, um contrato de sociedade anó-
nima, sob a firma Gabriela & José, S. A., com sede no lugar do Pi-
coto, freguesia do Vimieiro, concelho de Braga, a qual tem por objecto
a compra e venda de bens imóveis. Construção civil, o capital de
50 000 euros, em dinheiro e representado por 10 000 acções, do
valor nominal de 5 euros cada uma, e que fica a reger-se pelos esta-
tutos constantes de documento avulso, cujo conteúdo declaram co-
nhecer perfeitamente e aceitar, pelo que dispensam a sua leitura, e
que arquivo como documento complementar desta escritura.

Mais declararam:
Que no capital da referida sociedade subscreve:
O accionista José Ferreira Correia, com 49 980 euros;
Os accionistas Lucinda Maria Brandão Ribeiro, Maria Gabriela

Ribeiro Correia, Rosa Maria Ferreira Correia e Domingos Rocha
Peixoto, com 5 euros cada um.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e participações

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Gabriela & José, S. A., e rege-se
pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Picoto, freguesia do
Vimieiro, concelho de Braga.

3 � Por deliberação da administração poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mesmos termos,
criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou quaisquer
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis.
Construção civil.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade, mediante deliberação da administração e após ratifi-
cação da assembleia geral, pode livremente adquirir e alienar parti-
cipações de toda a espécie, incluindo participações em sociedades
com objecto diverso do referido no artigo anterior, em sociedades
reguladas por leis especiais e em sociedades de responsabilidade ili-
mitada, bem como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer
outras pessoas jurídicas, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representando por 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, nos termos da lei.

3 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 100 e 1000 acções,
sendo permitida a sua divisão ou concentração por conta dos accio-
nistas que as solicitem.
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4 � Nos termos da legislação aplicável, é permitida a emissão de
acções escriturais ou a conversão das acções tituladas em acções
escriturais.

5 � Os aumentos de capital que, no futuro, se tornem necessários à
equilibrada expansão da sociedade, e as modalidades da respectiva reali-
zação, serão deliberados em assembleia geral, sem prejuízo da obtenção
das autorizações impostas por lei e pelo número seguinte.

6 � Na subscrição de acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na altura, possuírem.

7 � Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que declarem
pretendê-las até 10 dias a contar da comunicação feita pela sociedade,
por meio de carta registada, com aviso de recepção, do número de ac-
ções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre esses accionis-
tas de acordo com a proporção das acções que possuírem.

8 � Até ao limite de 250 000 euros, poderá a administração, por
uma ou mais vezes e por entradas em dinheiro, deliberar o aumento
do capital social, respeitando o consignado no n.º 6 deste artigo.

9 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, são assinados pela administração, podendo a assinatura ser
de chancela por ele autorizada, ou por dois mandatários designados
para o efeito.

ARTIGO 5.º

Acções preferencias sem direito a voto

1 � Sob proposta da administração, a assembleia geral poderá
decidir a emissão de acções preferenciais sem direito a voto, que
confiram direito a um dividendo prioritário, fixando a forma da sua
determinação, acções essas cujo montante não poderá exceder me-
tade do capital social.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas po-
derá, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem direito a voto, proporcionais às acções desta categoria já
existentes, a distribuir exclusivamente por titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem direito a voto podem ficar su-
jeitas a remissão na data que for deliberada pela assembleia geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Amortizações

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da

disponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penhora,
arrolamento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda ou
arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal,
desde que o respectivo titular, e no prazo de 90 dias contados da
notificação da diligência judicial, não liberte as acções do ónus dela
resultante.

2 � No caso referido na alínea b), o valor da amortização será o
correspondente ao valor que resultar de um balanço especialmente
elaborado para o efeito, sendo o respectivo pagamento fraccionado
em duas prestações iguais a efectuar dentro de seis meses e um ano,
após a deliberação de amortização.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos legalmente
previstos e em conformidade com o que for deliberado pela assem-
bleia geral.

2 � As obrigações poderão ser convertíveis ou não em acções.
3 � Na subscrição das obrigações que forem emitidas gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de
acções de que forem titulares.

4 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir obrigações
próprias.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Estrutura

1 � A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral,
conselho de administração e fiscal único e respectivo suplente.

2 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos para mandatos
de quatro anos, sem prejuízo de se manterem em funções até à no-
meação dos seus substitutos, nos termos legais.

3 � No caso de ser eleita uma pessoa colectiva esta deverá pro-
ceder à designação de uma pessoa singular para, nos termos legais,
exercer o cargo em nome próprio em representação daquela socie-
dade colectiva.

4 � As funções de administração e de fiscalização podem ser
confiadas, respectivamente, a um administrador único e a um fiscal
único, por simples decisão da assembleia geral, que se considera im-
plicitamente tomada se tal resultar do número de membros eleitos
para os respectivos cargos.

5 � Caso seja adoptada qualquer das soluções previstas no número
anterior e, conforme o caso, as referências feitas nestes estatutos
ao conselho de administração ou ao conselho fiscal aplicam-se, com
as necessárias adaptações, ao administrador único e ao fiscal único,
respectivamente.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 � A prova da sua titularidade será feita pelo averbamento no
competente livro de registos da sociedade ou pela prova de depósito
em instituição autorizada, com a antecedência prevista no número
seguinte.

4 � A prova da qualidade de accionista referida no número ante-
rior, deverá ser efectuada na sede social, até 10 dias antes da data
marcada para a reunião da assembleia geral.

5 � O conselho de administração e o conselho fiscal devem estar
presentes nas reuniões da assembleia geral, mesmo que não sejam
accionistas.

ARTIGO 10.º

Representação na assembleia geral

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge ou por um membro do conselho de administração.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão represen-
tados nos termos dos respectivos estatutos.

3 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da assembleia geral e
entregues na sociedade com, pelo menos, cinco dias úteis de antece-
dência em relação à data marcada para a respectiva reunião.

ARTIGO 11.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por
um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 12.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o conselho de administração e o conselho fiscal;
c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Convocação e funcionamento

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da res-
pectiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine,
o conselho de administração ou o conselho fiscal entendam conve-
niente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais accionis-
tas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5 % do ca-
pital social, nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.
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2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente de
convocação feita, nos termos do número anterior, desde que este-
jam presentes todos os accionistas com direito a nela participar e
todos eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e
delibere sobre determinado assunto.

3 � A assembleia geral será convocada, nos termos e na forma
prevista na lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as
contas do exercício findo, com o respectivo parecer do conselho
fiscal, e, ainda, quanto à aplicação de resultados, procederá à apre-
ciação geral da administração e fiscalização da sociedade, e elegerá,
quando for caso disso, os membros da sua mesa, e dos órgãos sociais,
podendo ainda tratar de quaisquer assuntos de interesse para a socie-
dade, desde que sejam expressamente indicados na respectiva
convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos
assuntos para que tenha sido convocada e que deverão constar ex-
pressamente da respectiva convocatória.

ARTIGO 15.º

Quórum

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião,
desde que se encontrem presentes ou representados accionistas pos-
suidores de acções que titulem mais 50 % do capital social.

2 � A assembleia geral poderá funcionar e deliberar validamente,
em segunda convocação, qualquer que seja o número de accionistas
presentes ou representados.

3 � Para o caso em que a lei exija maioria qualificada devem estar
presentes ou representados os accionistas que detenham acções cor-
respondentes a dois terços do capital social.

4 � As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição legal
ou deste contrato social, por maioria de votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas
dispositivas da lei.

ARTIGO 17.º

Administração

1 � A administração da sociedade será exercida por conselho de
administração, composto por três elementos ou por um administra-
dor único, que a assembleia geral elegerá com indicação, no primeiro
caso, do respectivo presidente, por um período de quatro anos, po-
dendo ser reeleitos, os quais caucionarão a sua responsabilidade pelo
limite mínimo previsto na lei, salvo deliberação da assembleia geral
que dispense a prestação de caução.

2 � Poderão ser ou não eleitos membros suplentes.
3 � No caso de haver conselho de administração, a sociedade

obriga-se pela intervenção do seu presidente ou dos outros dois
membros.

4 � Ao conselho de administração cabe, em geral, orientar as
actividades da sociedade em conformidade com a lei, os presentes
estatutos e as deliberações da assembleia geral.

5 � Aos accionistas ou grupos de accionistas que pretendam apre-
sentar proposta para designação do conselho de administração da
sociedade, é exigida a detenção de, pelo menos, 20 % do respectivo
capital social.

ARTIGO 18.º

Competência

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

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

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, dar ou tomar de arrendamento ou
aluguer, incluindo a locação financeira, bem assim como permutar
quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo quotas, quinhões, ac-
ções e obrigações;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
f) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o

exercício de cargos sociais noutras empresas;
g) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;

h) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
i) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da socie-

dade, nomeadamente a emissão de letras, livranças, cheques e ex-
tractos de factura;

j) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta, após deliberação unânime de todos os seus mem-
bros;

l) Afiançar e prestar garantias a sociedades em cujo capital social
tenha, de algum modo, participação;

m) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade.

2 � O conselho de administração poderá ficar encarregue da con-
dução de determinadas actividades da sociedade.

ARTIGO 19.º

Delegação de poderes e mandatários

1 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva, poderes e competências de gestão corrente e de repre-
sentação social.

2 � O conselho de administração poderá nomear como procura-
dores da sociedade, com ou sem faculdade de substabelecimento, para
a prática de certos e determinados actos, com o âmbito que for fi-
xado no respectivo mandato, uma ou mais pessoas, accionistas ou
não.

ARTIGO 20.º

Forma de a sociedade se obrigar

1 � A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas do:
a) Administrador único ou dos membros do conselho de adminis-

tração, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º;
b) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.
2 � Nos recibos, memorandos e outros impressos ou documentos

emitidos pela sociedade em volume considerável poderá a meios
mecanográficos.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um
conselho fiscal composto por três membros efectivos e, pelo me-
nos, um suplente, ou por um fiscal único efectivo e um suplente,
eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro anos.

2 � Em qualquer caso, pelo menos, um dos membros efectivos e
um dos suplentes será revisor oficial de contas ou sociedades de re-
visores oficiais de contas.

ARTIGO 22.º

Poderes e deveres

O conselho fiscal terá os poderes e deveres enumerados na lei.

CAPÍTULO V

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Remunerações

1 � A fixação das remunerações dos órgãos sociais poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de três accionistas,
eleita por um período de quatro anos.

2 � A remuneração dos membros do conselho de administração
poderá consistir em ordenado fixo, numa percentagem dos lucros
líquidos do exercício, globalmente não superior a 1 % destes, ou em
outros benefícios, em conjunto ou apenas em alguma ou algumas
dessas modalidades.

ARTIGO 24.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente
distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo
esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos accio-
nistas, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 26.º
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2 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, desde que observadas as
regras consignadas na lei.

ARTIGO 25.º

Amortização de acções

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado, total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.

ARTIGO 26.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir propor-
cionalmente ao período que medeia entre a entrega das cautelas ou
títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital, por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias cate-
gorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista acções da es-
pécie por ele detida.

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá, nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-

dação do património social, em consequência de dissolução, será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores
em exercício.

ARTIGO 28.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com
expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 29.º

Órgãos sociais

1 � É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos corpos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até serem
devidamente substituídos.

ARTIGO 30.º

Representação

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou conselho fiscal de qualquer socie-
dade, será representada pelo seu administrador único ou pelo presi-
dente do conselho de administração ou por procurador ou mandatá-
rio especialmente constituído para esse efeito.

ARTIGO 31.º

Designação dos órgãos sociais

São desde já designados os membros dos órgãos sociais, a seguir
indicados, para o quadriénio de 2003-2006, sendo os administrado-
res dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente � Domingos da Rocha Pei-
xoto; secretário � Lucinda Maria Brandão Ribeiro.

Administração: administrador único � José Ferreira Correia.
Fiscal único: efectivo � Gaspar Castro & Romeu Silva, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, inscrita da respectiva lista sob o n.º 153,
titular do número de identificação de pessoa colectiva 504078500, com
sede na Praça dos Heróis da Fundação, 298, 1.º, sala V, da cidade de
Guimarães, representada pelo Dr. Gaspar Vieira de Castro, casado, revi-
sor oficial de contas n.º 557, titular do número de identificação fiscal
156805944; suplente � Dr. Romeu José Fernandes da Silva, revisor
oficial de contas n.º 812, titular do número de identificação fiscal
151973997, com escritório no mesmo lugar da sociedade.

Que os membros dos órgãos sociais, cuja identificação não se
mencionou, são outorgantes nesta escritura, com os elementos de
identificação mencionados.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696587

FERNANDUSLIMPA � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de José Inácio Peixoto, 81, apartamento AD, Braga
(Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6894/
000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504846892; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo: uma de 3000 euros e
outra de 500 euros, ambas pertencentes ao sócio Fernando Pereira
de Carvalho, e uma de 1000 euros e outra de 500 euros, ambas per-
tencentes à sócia Lina Rosa Lemos Alves de Sousa Carvalho.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005687995

FUTURVISION � DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
TRÊS DIMENSÕES, L.DA

Sede: lugar do Carreiro, lote 9, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8538/
020613; identificação de pessoa colectiva n.º 506183360; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/031128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682985

CAMPOS SILVA, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2201/
860110; identificação de pessoa colectiva n.º 501593446;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/031128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da deslocação da sede para o lugar do Corgo, Adaúfe, Braga.

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

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682934

BIOEXCELÊNCIA � CONSULTORIA NA ÁREA
ALIMENTAR E AMBIENTAL, L.DA

Sede: Travessa do Alto da Boavista, 4, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9284/
031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506714292; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2003.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005683000
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POLIENFBRAGA � O NOVO SERVIÇO
DE ENFERMAGEM, L.DA

Sede: Avenida de Artur Soares, 328, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4840/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503530204; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, sendo
o aumento de 2410$, em reservas livres, em consequência
redenominado o capital para 5000 euros, e alterado o contrato,
quanto ao artigo 3.º, o qual fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma cinco quotas, sendo: uma do valor nominal de
3750 euros e outra no valor de 250 euros, pertencentes à sócia
POLIENFPORTO � O Novo Serviço de Enfermagem, L.da, uma do
valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Elsa Margarida da
Silva Couto, e duas do valor nominal de 250 euros cada, pertencen-
tes, respectivamente uma a cada um dos sócios José da Glória
Rodrigues Vieira e Armando Manuel Barros da Lomba.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002043990

JOLIM � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de José António Cruz, 197, rés-do-chão, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7176/
001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505069474;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 4 e 5/031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de administrador único de Vítor Manuel Lopes
Fortuna, por renúncia, em 1 de Março de 2003, e a designação de
administrador único, para completar o 1.º quadriénio de António Jo-
aquim Pires Miranda, divorciado, residente na Rua de Mouriscais,
lote 7, Gualtar, Braga.

Data da deliberação: 20 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005682829

CELORICO DE BASTO

XUTOS BAR � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 463/020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506115968;
data da apresentação: 20031216.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2006092243

SERRAÇÃO DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 247/970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503903809;
data da apresentação: 20031210.

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

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2006092235

BRAGANÇA

MACEDO DE CAVALEIROS

ÁLVARO SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 143/891214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261862; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 1 e 2/031223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a sócia Maria
Júlia Matias Cruz Silva, renunciou à gerência, e foram nomeados
gerentes Vítor Octávio Fontes e Manuel da Cruz Fernandes, con-
forme deliberação de 1 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Gabriel Carvalho.
2004983191

CASTELO BRANCO

COVILHÃ

COVICONSULTORES � ASSESSORIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2061/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503376035.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2000409679

DEIXE CONNOSCO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2950/
20031027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031027.

Certifico que entre Pedro Miguel Messias Canavilhas, casado com
Isabel Maria Saraiva de Almeida na separação de bens, e José Miguel
Reis da Fonseca, solteiro, maior, 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 Deixe Connosco � Administra-
ção de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de São Lázaro, lote 6,
rés-do-chão, direito, na freguesia de São Pedro, concelho da Covilhã.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e podem ser criadas ou extintas agências, filiais ou delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de condomínio; e
gestão de arrendamentos; prestação de serviços de manutenção e
limpeza para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações su-
plementares de capital até ao limite de 50 000 euros, por delibera-
ção de assembleia geral e por unanimidade.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade,
mediante condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-

nações, letras de favor ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, é
conferido o direito de preferência.

3 � Se houver mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota do sócio cedente, esta será dividida proporcionalmente ao valor
da quota de cada um dos sócios interessados.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos de cada exercício anual, após a dedução das
reservas, será dada a utilização que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146625

COVIROSSIO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2526/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505038498; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 9/20030930.

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

Alteração parcial do pacto, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 127 500 euros e corresponde à soma de duas quotas de 63 750
euros cada uma, pertencente uma ao sócio José Batista Henriques e
outra ao sócio Dorindo Manuel Domingues da Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a caber a ambos os sócios
José Batista e Dorindo Manuel, que desde já ficam nomeados geren-
tes, sendo necessária a assinatura de ambos para obrigar a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146609

COVIROSSIO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2526/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505038498; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 4/20030930.

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

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital.
Capital: 127 500 euros, após o reforço de 77 500 euros, subscrito

pelos sócios, em numerário, da seguinte forma: Filipe Manuel dos
Santos Domingues e Guillon Pablo de Almeida Gomes, com 25 840
euros cada um, e António Pereira de Pinho Osório, com 25 820
euros.

Artigo alterado: 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 127 500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, cada
uma no valor de 42 500 euros, pertencentes uma a cada um dos três
sócios.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146617

COVIROSSIO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2526/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505038498;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; número e data da apresen-
tação: 8/20030930.

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

Cessação de funções do gerente António Pereira de Pinho Osório,
por renúncia.

Data: 12 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146579

COVIROSSIO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2526/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505038498;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresen-
tação: 6/20030930.

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

Cessação de funções do gerente Guillon Pablo de Almeida Gomes,
por renúncia.

Data: 12 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146595

COVIROSSIO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2526/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505038498;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresen-
tação: 5/20030930.

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

Cessação de funções do gerente Filipe Manuel dos Santos
Domingues, por renúncia.

Data: 12 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2005146587
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SERTÃ

CERNACHE TRANSPORTES � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Casal Madalena, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 570/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503901725; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 14/031118.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto social, quanto aos artigos, 3.º, 4.º e
5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme o que for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Agostinho Patrício dos Santos, desde já nomeado gerente e da
sócia Isabel Maria Cotrim Vitorino Santos, já gerente, com capacidade
profissional.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449205

ÉVORA

ESTREMOZ

CAFÉ ALENTEJANO ESTREMOZ, L.DA

Sede: Rossio Marquês de Pombal, 13, 14 e 15, Estremoz

Capital social: 99 759,58 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 78/
030763; identificação de pessoa colectiva n.º 500357641; inscri-
ção n.º 10.

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

Alteração do pacto, quanto ao artigo 1.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Café Alentejano Estremoz, L.da, e tem
a sua sede no Rossio Marquês de Pombal, 13, 14 e 15, na freguesia
de Estremoz (Santo André), concelho de Estremoz.

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

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749329

CORREIA & SILVA, L.DA

Sede: Bairro Novo da Salsinha, lote 2-B, rés-do-chão, direito,
Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 328/
071191; identificação de pessoa colectiva n.º 502641401; inscri-
ção n.º 8; data da apresentação: 161203.

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

Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749337

FARO

ALBUFEIRA

VAXHOME � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2985/
20031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506756670; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20031002.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 11 de Dezembro de 2003, exarada a
fl. 113 do livro n.º 143-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VAXHOME � Investimentos Imobi-
liários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Gil Eanes, 16, na cidade, freguesia e
concelho de Albufeira.

2 � O conselho de administração pode mudar a sede da socie-
dade, sem dependência de autorização da assembleia geral, dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos imóveis adquiridos para esse fim. Arrendamento, admi-
nistração e gestão de imóveis próprios ou alheios, exploração de
empreendimentos turísticos e hoteleiros.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode fazer parte de sociedades com objecto igual ou
diferente do seu ou reguladas por leis especiais e de agrupamentos
complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse
económico.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 10 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada.

2 � O referido capital está subscrito da seguinte forma: os sócios
Vítor Manuel Marques Rosário da Silva e Raquel Maria Marques
Rosário da Silva, subscrevem acções no valor de 24 775 cada um; os
restantes sócios, subscrevem acções do valor de 150 euros cada um.

3 � O conselho de administração fica desde já autorizado a ele-
var o capital social, por uma ou mais vezes, até 10 000 000 de euros,
por entradas em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador, representadas por títulos de 5
acções, podendo, porém, revestir a forma meramente escritural.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
uma das assinaturas ser de chancela.

3 � A sociedade pode adquirir acções próprias, por deliberação
do conselho de administração.
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ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir quaisquer tipo de obrigações e adquirir
obrigações próprias, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Conselho de administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade é exercida por
um conselho de administração, eleito pelo período de quatro anos,
podendo ser reeleito, de entre os accionistas ou não, composto por
três ou cinco membros, eleitos pela assembleia geral, podendo ser
logo designado quem será o presidente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, é
necessária a intervenção de dois administradores, sendo sempre obri-
gatória a assinatura do administrador Vítor Manuel Marques Rosário
da Silva.

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o presidente
ou a maioria dos membros o convoque e, pelo menos, uma vez por
trimestre.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

3 � Podem ser concedidas reformas por velhice ou invalidez aos
administradores, a cargo da sociedade. O regime das mesmas será
definido em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Compete ao conselho de administração as atribuições que a
lei e estes estatutos lhe conferem, e, bem assim, gerir todos os ne-
gócios e obrigar a sociedade em tudo o que se mostre necessário à
prossecução do seu objecto social e, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis ou imóveis;
b) Contrair qualquer tipo de empréstimo em nome da sociedade e,

se necessário, dar de garantia bens sociais;
c) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis e trespassar e

tomar de trespasse estabelecimentos de e para a sociedade;
d) Participar no capital de outras sociedades ou agrupamentos

complementares de empresas, subscrevendo ou adquirindo acções ou
quotas, bem como proceder à alienação ou oneração dessas partici-
pações;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessando, desistindo ou transigindo e comprometer-se em
arbitragem.

2 � A sociedade vincula-se por um dos modos seguintes:
a) Pelas assinaturas conjuntas do presidente do conselho de admi-

nistração e de qualquer outro administrador;
b) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, de-

signado por unanimidade, pelo conselho de administração, assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto.

2 � Tem direito a voto o accionista que possuir, pelo menos,
100 acções.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pelo período de quatro anos, de entre os accio-
nistas ou não.

ARTIGO 13.º

1 � As convocatórias para as assembleias serão efectuadas como
a lei prescreve, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � Os accionistas podem reunir em assembleia geral sem obser-
vância das formalidades prévias de convocação, verificadas as con-
dições previstas no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

1 � Para que a assembleia possa validamente deliberar em pri-
meira convocação é necessário que estejam presentes accionistas que
representem, pelo menos, 75 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia delibera validamente
qualquer que seja o número de accionistas presentes.

3 � Consideram-se aprovadas as deliberações que obtenham a
maioria dos votos emitidos, salvo o disposto no número seguinte.

4 � As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, transformação ou dissolução ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada só são válidas se aprovadas por
mais de 75 % do capital social.

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito por um período de quatro anos.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Resultados anuais

ARTIGO 16.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício serão, em parte, desti-
nados à constituição da reserva legal, e o excedente terá a aplicação
que a assembleia geral deliberar, podendo esta determinar a não dis-
tribuição de dividendos, desde que assim o delibere por maioria de
votos correspondentes ao capital social.

2 � É autorizada a distribuição antecipada de lucros no decurso
do exercício.

Ficam desde já designados os seguintes órgãos sociais para o
quadriénio de 2003-2006, com dispensa de caução:

Conselho de administração: presidente � Vítor Manuel Marques
Rosário da Silva; vogais � Raquel Maria Marques Rosário da Silva e
Fernando José Camacho de Barros.

Assembleia geral: presidente � Joaquim António Coelho Barros
Mouro, todos já identificados; secretário � Gonçalo Filipe da Silva
Vicente, solteiro, maior, residente na Rua do Índico, edifício Altis,
1.º, H, na cidade de Albufeira.

Fiscal único: efectivo � Daniel Jorge Gonçalves Vicente, casado,
residente no mesmo edifício Altis, 1.º, H, revisor oficial de contas
n.º 1041; suplente � Francisco Adriano de Castro Torres, casado,
residente na Rua de Luísa Mendes Murtal, na Parede, concelho de
Cascais, revisor oficial de contas n.º 1019.

Disposição transitória

A administração fica desde já autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, 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, designadamente
a fracção autónoma designada pela letra A, correspondente a uma
garagem e oficina, localizada no rés-do-chão do prédio urbano sito
na Rua de Pinto Ferreira, 24-A e na Rua de Artur Lamas, 9-A, ci-
dade e concelho de Lisboa, freguesia de Alcântara, descrito na
3.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 21 099 do
livro n.º B-79 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo
n.º 1574, dando a mesma fracção autónoma de hipoteca para garan-
tia de quaisquer empréstimos, tudo nas condições que melhor enten-
der, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela adminis-
tração, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2003764712

LEIRIA

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

JOFERNEVES, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 523/20031120.

Certifico que entre Joaquim Manuel Fernandes Neves e Maria
Isolina Simões Paiva, foi constituída a sociedade comercial por quo-
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tas em epígrafe, a qual se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joferneves, Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Escritório, Lameira, freguesia e concelho
de Figueiró dos Vinhos.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodovi-
ários ocasionais de mercadorias. Construções e obras públicas. Alu-
guer de máquinas e movimentação de terras.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 10 000 euros do sócio Joaquim Manuel Fernandes Ne-
ves, e outra do valor nominal de 40 000 euros da sócia Maria Isolina
Simões Paiva.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 500 000
euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio 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.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

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

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

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da socie-

dade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas
na assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Mais declararam:
1) Que fica desde já designada como gerente a sócia Maria Isolina

Simões Paiva;
2) Que fica desde já autorizada a gerência a levantar o capital

social, que se encontra depositado nos termos legais, a fim de proce-
der às despesas com a celebração deste contrato, seu registo e publi-
cações, e com a instalação da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472986

LEIRIA

HENRIQUE & GAMEIRO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 14, 1.º, direito,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2621/
880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502010371; número
e data da apresentação: D-310/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493416

IDEALCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 87, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1460/
881119; identificação de pessoa colectiva n.º 501098682; número
e data da apresentação: D-311/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493610

ZOOLIS � COMÉRCIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, L.DA

Sede: loja 14, Centro Comercial Lis, Rua de Venceslau
de Morais, 19, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2437/
871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501891897; número
e data da apresentação: D-312/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493459

CORFAGA � CONSTRUÇÕES ÓRFÃO & GASPAR, L.DA

Sede: Barreiro (São Martinho), Memória, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5310/
961107; identificação de pessoa colectiva n.º 501885560; número
e data da apresentação: D-313/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493629

AUTO FAÍSCA � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3840/
920410; identificação de pessoa colectiva n.º 502741589; número
e data da apresentação: D-323/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493661
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SOCIEDADE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
MANUEL Z. VIOLA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Dores, 140, Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2666/
880921; identificação de pessoa colectiva n.º 502039191; número
e data da apresentação: D-316/180603.

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

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493645

LEIRISTOR � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE ESTORES, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque,
Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4526/
940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503251429; número
e data da apresentação: D-318/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493807

A FIA � APOIO FISCAL E ADMINISTRATIVO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 24, 3.º, direito,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4511/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503232580; número
e data da apresentação: D-317/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493793

MARTOS & C.A, L.DA

Sede: Areias, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1540/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501195602; número
e data da apresentação: D-320/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493823

FERREIRA & VIEIRA, L.DA

Sede: Loureira, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5292/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503739910; número
e data da apresentação: D-270/180603.

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

10 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2005090352

FARIGESSOS � ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua do Jogo da Bola, 7, Ulmeiro,
Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8078/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 504183303; número
e data da apresentação: D-271/170603.

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

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000492991

CAFÉ CENTRAL � SANTOS & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de Leiria, Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4040/
921117; identificação de pessoa colectiva n.º 502868740; número
e data da apresentação: D-284/180603.

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

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493165

MANUEL OLIVEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, 1251, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6627/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504389513; número
e data da apresentação: D-269/170603.

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

10 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493041

CONSTRUÇÕES GOLPIRMÃOS, L.DA

Sede: Codiceira, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3497/
910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502522844; número
e data da apresentação: D-268/180603.

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

10 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493033

LISCORA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E REPARAÇÕES DO LIZ, L.DA

Sede: Rua de Tomar, sem número de polícia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1000/
751104; identificação de pessoa colectiva n.º 500303770; número
e data da apresentação: D-315/180603.

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

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493637



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 36 � 12 de Fevereiro de 20043414-(36)

MARTOSFROTA � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 200, lugar de Areias,
Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8049/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505824256; número
e data da apresentação: D-319/180603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
referente ao exercício do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493815

LEIRISUÍNOS, L.DA

Sede: Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3076/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502287110; número
e data da apresentação: D-322/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493653

MOTA MARQUES & MARQUES, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, 7, Quinta da Fábrica, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2170/
860707; identificação de pessoa colectiva n.º 501687939; número
e data da apresentação: D-321/180603.

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

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora Destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493548

MARINHA GRANDE

LEPE � EMPRESA PORTUGUESA DE EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 153; identificação de pessoa colectiva n.º 500165122; data da
apresentação: 06102003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109286

FIPROMOLDE � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 574; identificação de pessoa colectiva n.º 501471014; data da
apresentação: 18112003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108930

TECNIMOPLÁS � INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 500280533; data da
apresentação: 14112003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109294

MOLIPOREX � MOLDES PORTUGUESES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 636; identificação de pessoa colectiva n.º 501654984; data da
apresentação: 16102003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003446710

A. N. � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2452; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031021.

Certifico que Ana Isabel Franco Bonita Matos Fonseca Nicolau,
casada com Júlio Amândio Fonseca Nicolau na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Moçambique, 39, Ordem, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. N. � Fabricação e Comer-
cialização de Moldes Metálicos, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Moçambique, 39, no lugar da Or-
dem, freguesia e concelho da Marinha Grande.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto consiste na fabricação e comercialização de moldes para
a indústria de plásticos e de artigos de plástico, importação e expor-
tação desses mesmos materiais.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro já en-
trado na caixa social, é de 5000 euros.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, se aprovadas pelo sócio único.

4.º

1 � Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio cele-
brar com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

2 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos cele-
brados nos termos do número anterior, devem ser patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, que desde
já fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura
do gerente, podendo este adquirir para a sociedade, mesmo antes de
efectuado o registo, bens imóveis ou viaturas.

2 � A remuneração de gerência poderá consistir parcialmente em
participação nos lucros da sociedade.
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6.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresa.

7.º

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

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109332

MARIGLASS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
E CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1792; identificação de pessoa colectiva n.º 504319663; data
da apresentação: 13112003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974469

PLANIMOLDE � FABRICO E COMÉRCIO DE MOLDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 186; identificação de pessoa colectiva n.º 500012350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresen-
tação: 1/20031022.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Telmo
Lopes da Silva Ferraz, Telmo Ferreira Neto e Fernando Manuel dos
Santos Pedro, foram exonerados das funções de membros do conse-
lho de administração, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2003.

Conferido, está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109391

JOSÉ LEONEL J. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500669660;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresen-
tação: 1/20031028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, José Ma-
nuel Gonçalves Ribeiro de Sousa, foi exonerado das funções de ge-
rente, por renúncia.

Data: 30 de Outubro de 2003.

Conferido, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108620

LUSOCASONA � PASTELARIAS E PÃO QUENTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2426; identificação de pessoa colectiva n.º 505165015; data
da apresentação: 23092003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108352

SD � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1883; identificação de pessoa colectiva n.º 504899775; data
da apresentação: 14102003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109278

HORIZONTAL � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1982; identificação de pessoa colectiva n.º 505232464; data
da apresentação: 30102003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108859

FERNANDO DA SILVA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 406; identificação de pessoa colectiva n.º 500965978; data da
apresentação: 18112003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981520

LISBOA

AMADORA

B. C. D. VARANDA � EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 247/920415; identificação de pessoa colectiva
n.º 502756179; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 15 e 16/990504.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 2.º, n.º 1 e 7.º, n.º 1, foram modificados e passa-

ram a ter a redacção seguinte:
2.º

1 � A sociedade fica com a sua sede na Rua de Carvalho Araújo, 5,
rés-do-chão, direito, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

7.º

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128800

BIOMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9618/
951124; identificação de pessoa colectiva n.º 503534064; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/990511.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º, 2.º e 6.º foram modificados e passaram a ter

a redacção seguinte:
1.º

A sociedade mantém a firma BIOMOTOR � Comércio de Auto-
móveis, L.da

2.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, eleitos
em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e para a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel Ferreira
Viana.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128799

GONÇALVES MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 994/
290367; identificação de pessoa colectiva n.º 500523304; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/990510.

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: 29 de Março de 1999.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128797

TACOLIMITE � TACÓGRAFOS E LIMITADORES DE VELOCIDADES
AUTO, IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9743/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503588032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/990705.

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

Cessação de funções de gerência de José Manuel Pires da Gama e
Silva, por ter renunciado, em 16 de Março de 1999.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128795

EXECUTIVE CENTER � CENTRO EXECUTIVO
DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

(sucursal)

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 983; identificação de pessoa colectiva n.º 980159857; data
do depósito: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas, referente ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 2004615320

SOARES & COVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4714/
840127; identificação de pessoa colectiva n.º 501444017; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/990513.

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: 17 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128794

GETECNO � GABINETE DE TÉCNICOS CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 553/690117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500126798; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
7/990517.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 4 500 000$, em dinheiro, e os

seus artigos 4.º e 8.º foram modificados e ficaram com a redacção
seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$ e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4 500 000$, per-
tencente ao sócio Antero de Sousa Conceição, e uma de 500 000$,
pertencente à sócia Helena Maria Alves Ferreira Conceição.

8.º

1 � A gerência pertence aos sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Mais declarou a gerência encontrar-se o referido aumento intei-
ramente realizado e que não é exigido pela lei, pelo contrato ou
pela referida deliberação a realização de outras entradas.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128793

ANTERO DE SOUSA, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7953/
921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502880180; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/990517.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 4 600 000$, em dinheiro, e os

seus artigos 4.º, n.º 1, 5.º e 6.º foram modificados e ficaram com a
redacção seguinte:

4.º

1 � A sede social fica instalada na Avenida da Quinta Grande,
lote 32, loja B, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$ e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4 500 000$, per-
tencente ao sócio Antero de Sousa Conceição, e uma de 500 000$,
pertencente à sócia Helena Maria Alves Ferreira Conceição.

6.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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Mais declarou a gerência encontrar-se o referido aumento intei-
ramente realizado e que não é exigido pela lei, pelo contrato ou
pela referida deliberação a realização de outras entradas.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128792

TABILÓNIA � PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7392/
911028; identificação de pessoa colectiva n.º 502636742; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 20/990608.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 3990 euros, em dinheiro, e os

seus artigos 5.º 6.º foram modificados e ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5985 euros e
corresponde a duas quotas: uma de 1197 euros da sócia Hermínia
Ferreira do Cabo Pitadas, e uma de 4788 euros da sócia Andreia
Marisa do Cabo Pitadas.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Hermínia Ferreira
do Cabo Pitadas, que fica nomeada gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para vincular a sociedade.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128791

ARRUDA DOS VINHOS

LÍDER ALUMÍNIO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 698/031117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031117.

Certifico que entre José António Carvalho Guerra, casado com
Madalena Rosa Ferrão Leitão Guerra na comunhão de adquiridos, e
Fernando Manuel da Conceição Soares, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Líder Alumínio � Serralharia
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal do Mato, 11, freguesia
de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou 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 serralharia civil, indústrias de
ferro e alumínio.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Ma-
ria Brochado Morais. 2006153021

MOCASMOTO � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 703/031209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20031209.

Certifico que entre Mário Nélson Azevedo Moniz, casado com
Helena Isabel Vilhena Dâmaso Pereira Moniz; Eduardo da Luz Leal,
casado com Ana Cristina Cardoso Ribeiro da Luz Leal, e Carlos Jorge
Bastos Alves de Castro, casado com Catarina Isabel Reis Margarido
Gonçalves, 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 MOCASMOTO � Comércio de
Acessórios para Motos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Fontainhas, 56, fre-
guesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar 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, importação, exporta-
ção e representação de equipamentos, peças e acessórios para motas.
Marketing e publicidade. Consultoria, serviços, assistência técnica e
formação nas referidas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas iguais do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

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

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.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
do Nascimento Simões. 2006152696

CASCAIS

ALVES & SIMÕES � ARMAZENISTA, IMPORTADOR
E EXPORTADOR DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 690
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504069624;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 83/030318.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 83/030318.
Cessação de funções de gerente de Joaquim da Conceição Simões,

por renúncia, em 7 de Março de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003158251

RO � EDIÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7259
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502774525.

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

20 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 47/030318.
Cessação de funções de gerente de Mário Lopes Figueiredo, por

renúncia, em 5 de Fevereiro de 2003.
22 � Apresentação n.º 48/030318.
Designação para gerente de Ana Margarida Rodrigues dos Anjos,

em 17 de Fevereiro de 2003.
11 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 49/030318.
Deslocação de sede para a Rua de João da Costa, 1, 2.º, A/B, edi-

fício D. Manuel II, Algueirão-Mem Martins, freguesia de Algueirão-
-Mem Martins, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003260900

AUTO REPARADORA � MARTINHO & CANDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 569
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504896318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 43/030318.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 43/030318.
Deslocação de sede para o Centro Empresarial da Abrunheira, ar-

mazém 3, Zona Industrial da Abrunheira, Abrunheira, freguesia de
São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003260722

BELMEDIA � COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 721
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504069810; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 44/030318.

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

5 � Apresentação n.º 44/030318.
Designação do conselho de gerência, em 6 de Março de 2003, de

Maria de Fátima Rodrigues Ribeiro António Augusto Ferreira dos
Anjos, divorciado, residente na Avenida dos Bombeiros Voluntá-
rios, 6, Mem Martins, e Lourival Almeida de Neto, casado, residente
na Rua de Carlos Wallenstein, 12, 8.º, esquerdo, Carnaxide.

Prazo: triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003260714

PORTEBRAZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DA RINCHOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4376
(Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 97/
030318.

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

3 � Apresentação n.º 97/030318.
Designação para gerente de Maria de Lurdes Félix Ferreira Pinto,

em 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003158286

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS � PORTUGAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6832
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502687843; inscri-
ção n.º 33; número e data da apresentação: 72/030318.

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

Designação para gerente de José Eduardo Kol de Carvalho Santos
Almeida, casado, residente na Rua de Sarmento de Beires, 45, 2.º, A,
Lisboa, em 24 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003231099

SÃO E GENA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 773
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030318.

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

2 � Apresentação n.º 1/030318.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003260668
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COMPORIX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 453
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506327108;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 12 e 13/030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Luís Almeida França Vieira, por renúncia, em 22 de Ja-
neiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao ar-
tigo 4.º, n.º 2, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003159134

SERFINGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 716
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503666025.

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

11 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/030319.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de admi-

nistração, por renúncia, em 28 de Janeiro de 2003.
12 � Apresentação n.º 20/030319.
Designação de membros do conselho de administração, em 28 de

Janeiro de 2003, de Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz,
casado, residente na Rua de Victor Cordon, 10-A, 5.º, Lisboa, Ana Paula
Pimentel Ferreira de Oliveira Silva, casada, residente na Rua de Coelho
da Rocha, 64, 1.º, esquerdo Lisboa, e Domingos Carlos Howorth Barbosa
da Cruz, solteiro, residente na Rua de Victor Cordon, 10-A, 5.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000792693

HIPER-LATINA, FORNECEDORES � IMPORT-EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 862
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504286382; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 57/020702.

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

3 � Apresentação n.º 57/020702.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º, n.º 1.
Capital: 5000 euros, reforçado com 2410$, em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas:
1) Gerard Louis Alessio, com 2250 euros.
2) Laurent Jean Baptiste Marie Bruno Jourdain de Thieulloy, com

2250 euros.
3) Alfredo Ernesto Guetta, com 500 euros.
Certifico ainda que foi designado gerente, em 21 de Janeiro de

1999, o sócio Gerard Louis Alessio.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000246900

SOCIEDADE TÁXIS BAÍA DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4182
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500987700.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128919

AQUASEC � LAVANDARIA LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6241
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502803797.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128917

JOLUSO � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4993
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502392452.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128916

DELFINS FÃ CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 082
(Cascais).

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128914

A JUNÇÃO � DESIGN E COMUNICAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 501
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504526413.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128900

FESTIBANHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 720
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504582020.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128899

PICO � PARTICIPAÇÕES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4217
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502059575.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128897

GANESHA, PRODUTOS NATURAIS E ACTIVIDADES
DE DESCONTRACÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 027
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504631306.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128896

ESTORIL SOL HOTÉIS II � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5443
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502562072.

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128894

JOVINO FIDALGO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 485
(Cascais).

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

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128889

PINHAL VERDE � EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS
E URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9313
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503845353.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128886

VARANDAS DE VALE DE LOBOS � EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS E URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9312
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503845345.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128881

O. C. I. � OBRAS, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 485
(Cascais).

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128880

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BRUNHETA
& TAPADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 781
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500624291.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128878

TAFIL � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 780
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501770283.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128877

IBERSUCATAS � SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 153
(Cascais).

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128874

ALVES & DINIS, CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 014
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503948349; número
e data da apresentação: 6003/270701.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000128871

C. S. E. M. � ESTUDOS, GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9224
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503851035.

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

7 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128869

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3358
(Cascais).
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

20 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000128864

CSIAL � CLÍNICA DE SAÚDE INFANTIL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6103
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502148152; número
e data da apresentação: 4929/010709.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128863

DISARPEX � PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 316
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505126346; número
e data da apresentação: 4923/010709.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128861

LIMOSOA � SOCIEDADE DE ESTUDOS E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9007
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503359955; número
e data da apresentação: 4920/010709.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128860

FAUSTINO & MACIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2695
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500440093; número
e data da apresentação: 4926/010709.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128859

RESEP � SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 438
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503760428; núme-
ros e datas das apresentações: 4916 e 4917/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos exercíci-
os dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128858

NOGUEIRA RAMOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6696
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501131060; número
e data da apresentação: 4914/010709.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000128856

PANIFICADORA ADÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6677
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502630027.

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

2 � Apresentação n.º 53/020115.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 2.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Jorge Vicente Adão, com 3000 euros;
2) Maria José Monteiro Conde Adão, com 1500 euros;
3) Nuno Jorge Conde Adão, com 250 euros;
4) Paulo Alexandre Conde Adão, com 250 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249699

CLAEMA � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1513
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500708312.

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

2 � Apresentação n.º 602/011221.
Natureza: provisória por dúvidas.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambas as sócias em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Graziela da Silva Soeiro Marques, com 2500 euros;
2) Maria de Fátima da Silva Soeiro, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142363

FORMIGA AZUL � DESIGN E PRODUÇÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 291
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504200143.

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

3 � Apresentação n.º 40/030804.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005789550
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MARPROGEL � PROJECÇÃO DE ESTUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8750
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503183857.

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

5 � Apresentação n.º 15/030804.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834167

ALVES, DIAS & HENRIQUES � EDIFICAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4741
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501918990.

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

7 � Apresentação n.º 17/030804.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834175

CONFECÇÕES O SAPATINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9034
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503253448.

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

2 � Apresentações n.os 37 e 38/030805.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005885185

FRUTAS FILIPE & RAMALHETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7158
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502756217;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 56 e 57/030806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Maria Angelina Mendes Ramalhete, por renúncia, em 3
de Fevereiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Eduardo Ribeiro
Ramalhete e Carlos Manuel da Silva Alves.

Gerente designado: Carlos Manuel da Silva Alves.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003199861

PAVIMENTOS DE AUGUSTO SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 254
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503530921.

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

7 � Apresentação n.º 58/030806.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005885983

MENTE EM FORMA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 380
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505865432.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/030807.
 Cessação de funções de gerente de Maria do Carmo Neves Gui-

marães Garcia Putz, por renúncia, em 5 de Abril de 2002.
2 � Apresentação n.º 23/030807.
Designação para gerente de Maria da Luz da Silva Sousa Claro,

casada, residente na Avenida de D. Pedro V, 51, 2.º, esquerdo, Linda-
-a-Velha, em 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005874604

EQUISINTRA � ANIMAÇÃO AMBIENTAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 618
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506251241; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/030807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 12 500 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 12 500
euros e corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente ao
sócio Luís Manuel Carrilho de Oliveira.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003179941

SIRUSA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS RURAIS
E URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 583
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500251380; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 26/020702.

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

13 � Apresentação n.º 26/020702.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Fevereiro de 2002.
Prazo: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � João Fernando Condeixa

da Gama Castanheira, casado, residente na Rua de D. José de Avi-
lez, 110, Cascais; vogais � Nuno Manuel Condeixa da Gama Casta-
nheira, casado, residente na Rua da Pintora Menez, lote 2, Cascais,
e Francisco Manuel Duarte da Gama Castanheira, casado, residente
na Avenida de João XXI, 78, 5.º, direito, Lisboa.
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Conselho fiscal: presidente � Lampreia & Viçoso, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Elias Gar-
cia, 176, 2.º, esquerdo, Lisboa, representada por José Martins
Lampreia; vogais � Tiago Marques Henriques Vieira de Castro, sol-
teiro, residente na Rua de D. Luís de Ataíde, 187, São Domingos de
Rana, e Jaime da Cruz, casado, residente na Avenida dos Estados
Unidos da América, 32, 2.º, esquerdo, Lisboa; suplente � Donato
João Lourenço Viçoso, solteiro, revisor oficial de contas, residente
na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005830640

VIVALISA � LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6596
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502388536; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 3/031003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 4.º, tendo o capi-
tal sido reforçado com 210 000 euros, realizado em dinheiro e subs-
crito pelo sócio Ilídio Serralheiro, com 98 747 euros, e pelo sócio
Sílvio Serralheiro, com 11 253 euros, para reforço das respectivas
quotas, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIVALISA � Limpeza Industrial e
Serviços do Ambiente, L.da, e tem a sua sede na Rua do Alto do
Lagoal, 15, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 260 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 135 000 euros, perten-
cente ao sócio Ilídio Alberto Coelho Serralheiro, e outra de 125 000
euros, pertencente ao sócio Sílvio Barreira Serralheiro.

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

Está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005769703

CENTRO AUDITIVO CARCAVELOS � COMÉRCIO
DE PRÓTESES AUDITIVAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 785
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
031016.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro Auditivo Carcavelos � Co-
mércio de Próteses Auditivas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 5, Centro Comercial Plim, loja 5,
freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de próteses audi-
tivas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Paulo Jorge Alves Romão Dias.

ARTIGO 4.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será desempenhada pelo único sócio, Paulo
Jorge Alves Romão Dias, nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando a gerência
autorizada a levantar o capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, instalação da sede
social e compra de bens de equipamento.

Declarou ainda o outorgante que, para efeitos do disposto no n.º 1,
do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, não é sócio
de outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002550867

SOMAGUE SERVIÇOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 532
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504039695.

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

11 � Apresentação n.º 6/031008.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 14.º, n.º 1.
Termos de alteração:
Administração: é exercida por um conselho de administração com-

posto por 3 a 15 membros, a designar em assembleia geral.
Membros do conselho de administração designados: Pedro Maria

Almeida Lima Falcão e Cunha, casado, residente na Rua das
Amoreiras, 72-E, 1.º, Lisboa; Pedro Manuel de Almeida Gonçalves,
casado, residente na Rua dos Ciprestes, lote 21-L, Costa da Guia,
Cascais; Francisco Xavier Peres Grácia, casado, residente em Calle
Padilla, 17, 2.ª planta, Madrid; José Angel Presmanes Rubio, casado,
residente em Calle Padilla, 17, 2.ª planta, Madrid, e José Luís Hervas
Martin, casado, residente em Calle Padilla, 17, 2.ª planta, Madrid.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005768146

SOMAGUE SERVIÇOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 532
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504039695.

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

10 � Apresentação n.º 18/031007.
Designação para secretário de Miguel Peter Gomes Tónnies, ca-

sado, residente na Alameda de Roentgen, 2, 2.º, A, Lisboa, e para
secretário suplente de Ana Maria Ciríaco Mereces Macor de Brito,
casada, residente na Praceta do Padre Álvaro Proença, lote 6, 1.º, A,
Lisboa, em 10 de Setembro de 2003.

8 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/031008.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Luis Del Rivero, por renúncia, em 17 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005768138



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 36 � 12 de Fevereiro de 20043414-(46)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AJLP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 090
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503932698; inscrições
n.os 4 e 8; números e data das apresentações: 40, 44 e 46/031016.

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

Reforço de capital.
Montante do reforço: 50 000 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito pelo sócio António José Martins dos Reis Pestana, com a quan-
tia de 30 000 euros, e pela sócia Maria Leonor Alves Saldanha Pes-
tana, com a quantia de 20 000 euros.

Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas:
1) António José Martins dos Reis Pestana, com 60 000 euros;
2) Maria Leonor Alves Saldanha Pestana, com 40 000 euros.
Que unificam as quotas adquiridas pela sociedade AGIR, SGPS,

S. A., passando esta sociedade a ser titular de uma única quota do
valor de 60 000 euros.

Que, em consequência do mencionado reforço, e por lhes convir
modificar outras cláusulas do contrato social, alteram o mesmo, nos
termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 60 000 euros,
pertencente à sócia AGIR, SGPS, S. A., e duas de 20 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios António José Martins dos
Reis Pestana e Carlos Alberto Mestre.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios, fi-
cando desde já designados gerentes os sócios António José Martins
dos Reis Pestana e Carlos Alberto Mestre e o não sócio José Edmundo
Soeiro Roque Farinha, enquanto representante da sociedade Agir,
SGPS, S. A, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois geren-
tes, excepto em assuntos de mero expediente, em que basta a assi-
natura de um gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005788910

RCV � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 639
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502739622; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 34/031003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 500 000$
para 3 000000$, tendo alterado os artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de RCV � Electró-
nica, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade de Bruxelas, 18, 18-A, 20
e 20-A, subcave, na freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 500 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Rui da Cruz Valeriano
e Ana da Conceição Lourenço Correia Valeriano.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, bem como constituir prestações suplementares de capital
até ao montante de 4 000 000$.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002546010

FAMILIARTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 279
(Sintra).

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

1 � Apresentação n.º 52/030227, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Avenida de Miguel Torga, 37-B, Ta-

pada das Mercês, Mem Martins.
3 � Apresentação n.º 53/030227.
Facto: nomeação de gerente de António Pereira dos Santos.
Data da deliberação: 28 de Outubro de 2002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003168842

DAEOESTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7553
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502852380;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 9 e 10/030811.

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

1) Destituir de gerente Fernando António dos Reis Pombo;
2) Dão aos artigos 5.º e 6.º do respectivo articulado contratual a

redacção seguinte:
5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
104 747,55 euros, dividido em duas quotas: uma de cinquenta e
52373,77 euros do sócio Fernando Jorge Nunes Guerreiro Matias, e
uma de 52 373,78 do sócio Constantino do Rosário Júnior.

6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, ficam a cargo dos sócios Constantino do Rosário Júnior e
Fernando Jorge Nunes Guerreiro Matias, os quais ficam desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, sendo necessárias as assinaturas conjuntas
dos dois gerentes, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005876143

SINMET SINTRA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 576
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504312553.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/031107.
Deslocação de sede para a Estrada de Alcolombal, armazéns Dias,

pavilhão E, Terrugem, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005783641
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FICACÉM � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9942
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503478660; inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 4 e 5/031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 879 000
euros para 2 000 000 de euros, tendo sido alterados os artigos 1.º,
n.º 1 e 3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade FICACÉM � Comércio e Reparação de Automóveis,
L.da, tem a sua sede no edifício Ficacém, Zona Industrial de São
Carlos, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 2 000 000 de euros,
dividido em duas quotas de 1 000 000 de euros, uma de cada um dos
sócios Fernando Jorge Nunes Guerreiro Matias e Constantino do
Rosário Júnior.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005876151

TERESA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8303
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503062685.

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

2 � Apresentação n.º 39/031001.
Designação para secretário de Joaquim Manuel d�Orey Correia

Botelho, que também usa Joaquim Correia Botelho, casado, residente
na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2,
Lisboa, e para secretário suplente de António Fernando Pacheco
Castilho Labisa, que também usa António Castilho Labisa, casado,
residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º,
sala 2, Lisboa, em 19 de Dezembro de 2002.

3 � Apresentação n.º 40/031001.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005768979

ROSS & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8304
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503062677.

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

6 � Apresentação n.º 37/031001.
Designação para secretário de Joaquim Manuel d�Orey Correia

Botelho, que também usa Joaquim Correia Botelho, casado, residente
na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2,
Lisboa, e para secretário suplente de António Fernando Pacheco
Castilho Labisa, que também usa António Castilho Labisa, casado,
residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º,
sala 2, Lisboa, em 19 de Dezembro de 2002.

7 � Apresentação n.º 38/031001.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005768960

INFANTÁRIO E JARDIM-DE-INFÂNCIA
GIRASSOL DOURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1497
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500362700; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/031001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 205 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 205 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 102 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Alfredo Nogueira da Silva e
Edite da Conceição Carreira da Fonseca Nogueira da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003184120

CARLOS & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 278
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505843188; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/031001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel
Morgado dos Santos e Isabel Maria Morgado dos Santos Soares.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003144153

INFANTÁRIO E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE BELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 300
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503544426; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 33 e 34/031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 24 939,90
euros para 25 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o infantário, jardim-de-infância e
creche.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de 24 002,40
euros, pertencente à sócia Vera de Abreu Coelho, e uma do valor de
997,60 euros, pertencente à sócia Lúcia Maria Martins Fernandes.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2000786332



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 36 � 12 de Fevereiro de 20043414-(48)

DUPLAGESTÃO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
SALÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 754
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503863688.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 79/031002.
Cessação de funções de gerente de Rafael Augusto Moreira de

Almeida, por renúncia, em 10 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005769690

4 PAREDES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 680
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503626163;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 50/031002.

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

Deslocação de sede para a Avenida de Fitares, 33-B, Rinchoa,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850128

MAXICONSTRÓI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 854
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503674540; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 38 e 39/030827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
498 797,90 euros para 1 950 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 4.º, n.º 1, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 950 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de
250 000 euros, titulada em nome de Filipe Figueiras Monteiro; uma
quota de 100 000 euros, titulada em nome de Júlio Figueiras Mon-
teiro; uma quota de 540 000 euros, titulada em nome de Manuel
Simões Monteiro; uma quota de 540 000 euros, titulada em nome
de Marta Maria Simões Monteiro, e uma quota de 520 000 euros,
titulada em nome de Isabel de Sá Monteiro.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005792390

CONSTRUÇÕES FERCICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1589
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500072817; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 36 e 37/030827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
1 316 826,45 euros para 1 878 300,65 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 878 300,65 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas

iguais do valor nominal de 626 100,22 euros, uma de cada um dos
sócios Filipe Figueiras Monteiro e Carlos Alberto dos Prazeres Cae-
tano, e uma do valor nominal de 626 100,21 euros, na titularidade
do sócio Júlio Figueiras Monteiro.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005792381

MARTINHO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2017
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500652929; inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 27 e 29/030828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 14 963,94
euros para 20 500 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º,
n.º 2, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 20 500 euros,
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
5536,06 euros, pertencente ao sócio Martinho José Nunes Pereira,
e três quotas iguais dos valores nominais de 4987,98 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria Augusta Simões Guimarães
Pereira, João Carlos Guimarães Nunes Pereira e Luís Miguel Guima-
rães Nunes Pereira.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade vincula-se:
a) Com a assinatura do gerente Martinho José Nunes Pereira, ou

com a assinatura da gerente Maria Augusta Simões Guimarães Pe-
reira;

b) Com a assinatura conjunta dos gerentes João Carlos Guimarães
Nunes Pereira e Luís Miguel Guimarães Nunes Pereira.

Gerente designado: Luís Miguel Guimarães Nunes Pereira.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005792454

VICENTE & PINTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 044
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504159879; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/030829.

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

3 � Apresentação n.º 23/030829.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005792527

GUIPUZCOANA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 585
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503382990; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 46/030807.

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

11 � Apresentação n.º 46/030807.
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Designação para gerente de Aitor Salegui Escolano, casado, resi-
dente em Plaza Eihera, 13-A, Irun, Espanha, em 15 de Março de
2003.

Prazo: quadriénio de 1003-2006.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002516014

GL � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 586
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504582550.

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

6 � Apresentação n.º 51/030807.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 6.º, n.os 1 e 6, alínea a).
Termos de alteração:
Gerência: pertence a um conselho de gerência, composto por três

gerentes.
Forma de obrigar: com a intervenção conjunta de dois gerentes.
7 � Apresentação n.º 52/030807.
Designação para gerente de Aitor Salegui Escolano, casado, resi-

dente em Plaza Eihera, 13-A, Irun, Espanha, em 15 de Março de
2003.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002516073

DATA DISPLAY (PORTUGAL) � PAINÉIS
ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 700
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504215370.

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

4 � Apresentação n.º 49/030827.
Designação dos órgãos sociais, em 14 de Junho de 2002.
Administrador único: Kevin Patrick Neville.
Fiscal único � Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por Manuel Maria Paula Reis
Boto, revisor oficial de contas; suplente � Jorge Bento Martins
Ledo, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828939

EDIPIM ESTÚDIOS � PRODUÇÕES VÍDEO E ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8767
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500811563.

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

19 � Apresentação n.º 42/030829.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 25 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763713

RODRIGUES & ROMÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7576
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502862351.

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

16 � Apresentação n.º 51/030827.
Designação para secretário de Cristina Maria Quintas da Silva

Roque de Oliveira, casada, residente na Avenida de João XXI, 47,
1.º, direito, Lisboa, e para secretário suplente de Sandra Carolina de
Jesus dos Santos Borges, solteira, residente na Avenida de João XXI, 47,
1.º, direito, Lisboa, em 30 de Julho de 2003.

17 � Apresentação n.º 52/030827.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 30 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828920

SERFINGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 662
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503666025.

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

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 39/030812.
Deslocação de sede para a Avenida de D. Afonso Henriques, 936,

freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005875627

ALVA � CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3404
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500510326.

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

26 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/030902.
Aprovação do projecto de cisão-fusão, em 25 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828475

XANEIDA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 448
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504842110; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 6484,38
euros para 50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e compra e
venda de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por duas quotas
do valor nominal de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828483

OB � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 834
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503538310; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 24/030519.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

9 � Apresentação n.º 24/030519.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Albertino Mateus Oli-

veira Borges, casado, residente na Casa da Lua, Janas, Sintra; admi-
nistradores � Maria Helena Correia de Morais Oliveira Borges, ca-
sada, residente na Casa da Lua, Janas, Sintra, e Pedro Alexandre
Fontes Caeiro Oliveira Borges, casado, residente na Casa do Vento,
Currais de Ourém, Terrugem, Sintra.

Fiscal único � Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede no Campo de 24 de Agosto, 129,
7.º, Porto, representada por Maria Virgínia de Pinho e Silva Costa,
revisora oficial de contas, residente na Rua de Alexandre Herculano,
129, 2.º, direito, São João da Madeira; suplente � António Augusto
dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de Gil Vicente, 51, Pedrouços.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003206698

IMOMUNIQUE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 529
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505838010.

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

5 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/030710.
Cessação de funções de fiscal único efectivo de A. Santos, J. Alves

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e de fiscal
único suplente de A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, respectivamen-
te, em 3 de Outubro de 2002, e 7 de Novembro de 2002.

8 � Apresentação n.º 18/030710.
Designação para fiscal único efectivo de Ernst & Young, Audit &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no
edifício República, Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa, represen-
tada por João Carlos Miguel Alves, revisor oficial de contas, e para
fiscal único suplente de Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revi-
sor oficial de contas, residente na Rua do Dr. António Martins, 21,
4.º, Lisboa, em 5 de Julho de 2003.

Prazo: triénio em curso de 2001-2003.
Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à

prestação de contas, relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002522014

PRONTIDÃO EM EUROS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 862
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505792400; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/030911.

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

2 � Apresentação n.º 6/030911.
Designação para gerente de Fernando Manuel da Conceição

Antunes, em 3 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005751855

IBERMATRIZ � FÁBRICA DE MATRIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 867
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504383329; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/030710.

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

6 � Apresentação n.º 18/030710.
Designação para gerente de Tomás Guerra Neta, em 3 de Setem-

bro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005751553

CALREIS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 601
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502777273; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 49/030404.

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

9 � Apresentação n.º 49/030404.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 12,02 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Joaquim Mendes dos Reis, com 2500 euros;
2) Ercília Rosa Galrote Coelho dos Reis, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003172769

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AJLP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 090
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503932698;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 14/030409.

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

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/030409.
Cessação de funções de gerente de Maria Leonor Alves Saldanha

Pestana, por destituição, em 28 de Março de 2002.
Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à

prestação de contas, relativa ao ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003220941

JJRM � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 715
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504045172;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/030916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 1.º, n.º 2, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Miguel, edifí-

cio Arcadas de São Miguel, 249, Estabelecimento 23-B e A, piso �1,
Quinta de São Miguel das Encostas, Sassoeiros, freguesia de
Carcavelos, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003123245
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M. G. & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 581
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504035347; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 46/030916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 15 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º, n.º 1, 4.º e
6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Albarraque, arma-
zém B, 14, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros cada uma e uma de cada sócio

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
a sócios ou a não sócios.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005806820

FERDIMAR � FERRAMENTAS DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3904
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501592911; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 55/030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
748 196,85 euros para 1 250 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 1 250 000 euros,
correspondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
1 225 000 euros do sócio Carlos Manuel Malaquias, e outra do valor
nominal de 25 000 euros da sócia Maria Armanda Morgado Inácio
Malaquias.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005891851

CHELPRIME � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 750
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506012964; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/030806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 50 000
euros para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores sociais, é de 100 000 euros e corresponde à soma de
três quotas, a saber: uma no valor nominal de 80 000 euros, perten-

cente ao sócio Carlos Eduardo Lapa Almeida da Costa Mota; uma
quota no valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Hélder
Francisco dos Santos Duarte, e uma quota no valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio Armando José da Silva Cardoso.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005963160

REIS & ARTUR � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 741
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506051943;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; número e
data das apresentações: of. e 56/030429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções de
gerente Marco José Lopes Inácio, por renúncia, em 15 de Abril de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 4.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Miguel
Fernandes da Silva Reis e Maria Luísa Vasco Pedroso Sales Reis

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Pedro Miguel Fernandes da Silva Reis, já designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002957770

UP E DOWN � ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 179
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506425533;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 43 e 44/030916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente João Pedro Vaz Pinheiro Estêvão, por renúncia, em 12
de Setembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 4.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 13 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 6500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Nuno Gomes Parracho
Filipe e Helga Caldas Rei de Almeida Vilela Parracho.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios João Nuno Gomes Parracho Filipe e Helga Caldas Rei de
Almeida Vilela Parracho, já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005781223
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CONSTRUTORA DA ULGUEIRA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 298
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506212688;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 33 e 35/030915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente João Albino Domingues Alves, por renúncia, em 5 de
Agosto de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 5.º e 7.º, n.º 2, os quais passam a ter a redacção seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 33 500
euros, pertencente ao sócio António José da Silva Pereira, e outra
do valor nominal de 16 500 euros, pertencente à sócia Liliana
Mendes Ribeiro da Cunha Pereira.

7.º

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003274847

GONJERÓNIMO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 796
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503659150;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 59 e 62/030808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 49 879,78
euros para 75 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 75 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 47 766,13 euros e
outra do valor de 24 939,89 euros, pertencentes ao sócio José Ba-
leia Gonçalves, e uma de 2293,98 euros, pertencente à sócia Maria
dos Prazeres da Silva Baleia Gonçalves.

Mais certifico que cessou funções de gerente Rogério Francisco
dos Santo Jerónimo, por renúncia, em 25 de Julho de 2003.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005875163

SOLUGAR � SOCIEDADE DE LUBRIFICAÇÃO
E GARAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2093
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500686475; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 225/011220.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas legais.
Sócio e quotas: GORTGEST, SGPS, S. A., com 4750 euros e 250

euros.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 1000246058

ENIGMA � CERVEJARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7113
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502736062.

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

3 � Apresentação n.º 20/020327.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 202 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Adelino de Albuquerque Bernardo, com 2500 euros;
2) Maria Amélia Albuquerque de Jesus Bernardo, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000246057

J. SANTOS & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8191
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503047066.

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

2 � Apresentação n.º 12/020102.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, sendo 8992$, realizado por in-

corporação de reservas legais, e 593 418$, realizado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Júlio Pedro dos Santos, com 3750 euros;
2) Maria do Sameiro Pereira Barbosa Vaz dos Santos, com 1250

euros.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000246056

PEDERNAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7098
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500490686; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 465/011226.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 552 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios.
Sócios e quotas:
1) Ana de Jesus Leitão Rebelo Arnaud Martins, com 1000 euros;
2) Ana de Jesus Leitão Rebelo Arnaud Martins e Joaquim Pedro

Gorjão Henriques Rebelo Arnaud, com 1000 euros em comum e sem
determinação de parte ou direito;

3) Maria Helena Leitão Pacheco d�Abranches de Figueiroa Rego
e Maria da Luz Leitão Pacheco, com 1000 euros, em comum e sem
determinação de parte ou direito;
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4) Ana de Jesus Leitão Rebelo Arnaud Martins, um terço; Maria
Helena Leitão Pacheco d�Abranches de Figueiroa Rego e Maria da
Luz Leitão Pacheco, um terço; Ana de Jesus Leitão Rebelo Arnaud
Martins e Joaquim Pedro Gorjão Henriques Rebelo Arnaud, um terço
das quotas de 1000 euros e 1000 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000246054

NUNES DE ALMEIDA � ENGENHARIA E PROJECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 333
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504208357; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 42/011128.

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

2 � Apresentação n.º 42/011128.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, através de resulta-

dos transitados, subscrito pelo sócio.
Sócio e quota: José Tito Moreira Nunes de Almeida, com 5000

euros.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246053

CLÍNICA DE MEDICINA E CARDIOLOGIA
DO DR. CARLOS MENDES SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2544
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500926107.

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

4 � Apresentação n.º 204/011221.
Redenominação, com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Judite de Oliveira Gonzales Perez Mendes Simões

e João Carlos Gonzales Mendes Simões, em comum e sem determi-
nação de parte ou direito, com 2500 euros e 2500 euros cada um.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246052

COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 734
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500338272; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 56/020322.

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

4 � Apresentação n.º 56/020322.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de resultados transitados.

Sócios e quotas:
1) Rui Moreira Costa Luís, com 2500 euros;
2) Clarinda Maria Tomás Costa Luís, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003246770

O TALHO DO OLIVAL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4734
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501914706.

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

2 � Apresentação n.º 503/011228.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) José Augusto Dinis Neves, com 2500 euros;
2) Maria Augusta Dias da Silva Dinis Neves, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003135430

E. J. C. P. � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 360
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 502/
011227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma E. J. C. P. � Serviços de Contabilidade
e Formação, Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Avenida de Chaby Pinheiro, 39, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, podendo ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, por simples decisão da gerência.

3.º

A sociedade tem por objecto os serviços de contabilidade,
informática e formação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, pelo sócio
único Eduardo Justino da Cunha Pinheiro, é de 5000 euros.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, fica a cargo
do sócio único, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente nomeado.

6.º

1 � O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poder-lhe-ão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capital
social subscrito.

3 � O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, na prossecução do objecto social desta.
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7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades regula-
das por lei especial e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2000839878

KURIAKOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7784
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502928743; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 121/020326.

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

Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Orlando Jesus Pereira da Cruz, com 1600 euros (própria) e 2400

euros (comum);
2) Maria Augusta Corda Pereira da Cruz, com 400 euros (própria)

e 1600 euros (comum).

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003122605

VIDREIRA DA ESTAÇÃO NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2296
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500797439.

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

7 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 63/020110.
Cessação de funções de gerente de António Carlos Venâncio Rosa,

por destituição, em 10 de Janeiro de 2002.
9 � Apresentação n.º 64/020118.
Designação para gerente de Pedro Miguel Barrau Rosa, em 10 de

Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003249893

VIGROL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1166
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500299145.

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

5 � Apresentação n.º 274/020326.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado por in-

corporação de reservas legais.
Sócios e quotas:
1) Aurora Maria Antónia, com 2500 euros;
2) Vítor António Godinho, com 1250 euros;
3) Anabela Antónia Godinho Rodrigues Cancela, com 1250 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763780

CICLO-CACÉM � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5253
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502128070.

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

9 � Apresentação n.º 189/020325.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Maria Fernanda Cravinho Rocha, com 2500 euros e 1875 euros;
2) Maria de Fátima Rocha Jorge, com 625 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003206116

CRUZ & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 669
(Sintra).

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

2 � Apresentação n.º 32/020228.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de

reservas legais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Constantino Caldas Galhardo, com 1875 euros;
2) Maria da Graça Caldas Rodrigues, com 625 euros;
3) Manuel Casanova Gonçalves Palhares, com 1875 euros;
4) Judite Afonso Faial, com 625 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763810

GLOBALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 217
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503754188.

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

2 � Apresentação n.º 339/020328.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui Miguel Laia Caetano Alves, com 2500 euros;
2) Francisco Manuel Dias Ribeiro, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763845
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PORTEBRAZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DA RINCHOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4376
(Sintra).

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

2 � Apresentação n.º 32/020328.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 502 410$, realizado em

dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Joaquim da Conceição Pinto, com 2500 euros;
2) Maria de Lurdes Félix Ferreira Pinto, com 2500 euros.
1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 22/030925.
Deslocação de sede para a Rua de Ferreira de Castro, lote 1,

Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850101

HONDA MOTOR DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8235
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501671021.

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

29 � Apresentação n.º 42/030516 (compl.).
Designação para administrador de Carlos Alberto da Silva Cardoso,

casado, residente na Avenida do 5 de Outubro, 35, 4.º, Lisboa, em
25 de Junho de 2001.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.
28 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 2/030130.
Cessação de funções de administrador de Sadayuki Okamura, por

renúncia, em 13 de Dezembro de 2002.
30 � Apresentação n.º 3/030130.
Designação para administrador de Masaaki Koike, residente em

Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, Sintra, em 10 de Janeiro de
2003.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246051

M E P JUNQUEIRO � COMÉRCIO
DE PRONTO-A-VESTIR E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 087
(Sintra).

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

3 � Apresentação n.º 5/030820.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005776360

A TERNURINHA � INFANTÁRIO, JARDIM INFANTIL
E SALAS DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5675
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502275693.

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

6 � Apresentação n.º 119/020326.

Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado em dinheiro e

subscrito por ambas as sócias na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ana Paula Martins Nobre Madeira Vidigal, com 2500 euros e

250 euros;
2) Gracinda Romão da Costa Anacleto, com 1250 euros e 1000

euros.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850233

EXTERNATO CALIMERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 423
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505248654.

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

1 � Averbamento n.º 1, of./030821.
Cessação de funções de gerente de João Carlos Espadanal Garcia e

Helena Maria Carvalho Lopes da Cruz Garcia, por renúncia, em 8
de Julho de 2003.

6 � Apresentação n.º 23/030821
Designação para gerentes de Pedro Emanuel Fernandes Soares e

Sónia Patrícia Tomé Faustino Soares, em 8 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003195882

SEVERIANOS � TRANSPORTE DE MERCADORIAS
E TERRAPLENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 607
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506018407.

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

2 � Apresentação n.º 15/030821.
Designação para gerente, com capacidade profissional, de Carlos

Artur Martins Rocha, casado, residente na Avenida de João de Bar-
ros, lote 6, 3.º, A, Massamá, em 18 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005777250

EDUARDO & OLIVEIRA � CONSTRUÇÃO E ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 568
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505518023;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 12 e 15/030822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Eduardo Manuel Rodrigues Marcelino, por renúncia, em
31 de Julho de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 1.º, 5.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo & Oliveira � Construção e
Estuques. Unipessoal, L.da

5.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro e
corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente ao sócio José
Filipe Silva de Oliveira.
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6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio José Fi-
lipe da Silva de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834213

SAME � SEGURANÇA E APOIO MÉDICO
ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 162
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503743496.

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

4 � Apresentação n.º 10/030822.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834140

SOSSILMA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE PASTELARIAS E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8949
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503238163.

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

15 � Apresentação n.º 31/030822.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005784010

CONTIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7092
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502734000.

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

6 � Apresentação n.º 9/030822.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834205

BAIXINHOS REGUILAS � CRECHE E JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 914
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505440407.

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

4 � Apresentação n.º 28/030825.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005777609

HONDA MOTOR DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8235
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501671021.

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

28 � Apresentação n.º 1/020315.
Designação dos órgãos sociais, em 30 de Junho de 2000.
Conselho de administração: presidente � Reizo Tanaka, casado,

residente na Torre do Farol, lote 45, 5.º, B, Costa da Guia, Cascais;
administradores � Sadayuri Okamura, casado, residente em Abru-
nheira, São Pedro de Penaferrim; Francisco Manuel Marques Gomes,
casado, residente na Rua de Diogo de Azambuja, 24, Lisboa, Schoichi
Kitahara, casado, residente no Parque Industrial da Cabra Figa, lote 4,
Agualva-Cacém, e Kazuhiko Sakata, casado, residente no Parq
d�Activités Industrielles, Paris, Est. BP 46-77 312, Marne La Vallé
Cedex, França.

Fiscal único � A. Gonçalves & Monteiro, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Óscar Monteiro Tor-
res, 18, rés-do-chão, direito, Lisboa, representada por António
Gonçalves Monteiro, revisor oficial de contas; suplente � João José
Lopes da Silva, revisor oficial de contas, residente na Rua da
Venezuela, 57, 5.º, direito, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.
28 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/030516 (compl.).
Cessação de funções de administrador de Francisco Manuel Mar-

ques Gomes, por renúncia, em 21 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003122443

OBRAUNIDA � CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9114
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503266752; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/031028.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005774022

ADRIANO VICENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 070
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505842955;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/031029.

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

Cessação de funções de gerente, por renúncia de Nélson Manuel
Pedroso Vicente, em 10 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005775207

OPENSUPPORT � PROJECTO E MANUTENÇÃO DE INFRA-
-ESTRUTURAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 666
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506318044;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 34 e 35/031029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerentes Duarte Manuel Nunes Patrício Pessanha Santos e Hélder
Rosa Serafim Afonso Paulino, por renúncia, em 23 de Outubro de
2003.
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Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria da Encarnação Andrade Freitas
Oliveira Paulino; uma do valor nominal de 2400 euros, pertencente
ao sócio Hélder Rosa Serafim Afonso Paulino, e uma do valor no-
minal de 100 euros, pertencente ao sócio Duarte Manuel Nunes
Patrício Pessanha Santos.

4.º

1 � A gerência de sociedade compete aos gerentes a nomear ou
destitui em assembleia geral e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria da Encarnação
Andrade Freitas Oliveira Paulino.

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

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005775762

COSTA, GOMES, COELHO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1403
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500337799;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; número e
data das apresentações: of. e 59/031029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço de capital de 800 000$
para 1 200 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma, de três quotas do valor nominal
de 400 000$ cada, pertencentes uma de cada um dos sócios Carlos
Alberto da Silva Alves, Dionísio Ricardo e Leonel Ricardo.

Mais certifico que cessou funções de gerente Augusto Batista Ra-
mos, por renúncia, em 8 de Junho de 1999.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005775754

INTERVET PORTUGAL � SAÚDE ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 112
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503934674.

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

9 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/031030.
Cessação de funções de gerente de Villem Johannes Kleijn, por

renúncia, em 27 de Janeiro de 2003.
11 � Apresentação n.º 2/031030.
Designação para revisor oficial de contas efectivo de Ferreira,

Pereira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede no edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A,
11.º, Lisboa, representada por Fernando Manuel Carvalhos Pereira,
revisor oficial de contas, e para revisor oficial de contas suplente
Maria Cristina Santos Ferreira, revisora oficial de contas, divorciada,
residente no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A,
112.º, Lisboa, em 26 de Março de 2003.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003118292

STARINVESTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 245
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504660187; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 62/031030.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005870773

JABA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7840
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500492867.

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

24 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 9/031021.
Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal

único efectivo e suplente, em 31 de Março de 2003.
Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005816256

J. J. JÚLIO & JOSÉ � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE MAQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 377
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506150976;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 70 e 72/031031.

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

a) Nomear gerente o sócio Luís Miguel Parreira dos Santos;
b) Alterar o pacto social, quanto ao n.º 2 do artigo 4.º do respec-

tivo pacto social, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e

contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

Mais certifico que cessou funções de gerente José António Vicente
Feliciano, por renúncia, em 30 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005774570

COFANIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8986
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503237582; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 77/031125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, 4.º, 7.º e 9.º,
n.º 2, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COFANIL � Sociedade de Cons-
truções, L.da

2 � A sede social é na Avenida do General Humberto Delgado,
Torre, Sintra, 3.º piso (Zona Comercial), loja 2, freguesia de Monte
Abraão, concelho de Sintra.
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ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 99 759,57 euros,
dividido em cinco quotas: duas do valor nominal de 24 939,89 euros,
uma de cada um dos sócios Tomás Guerra Neta e Manuel Martins
Neto; uma de 22 445,91 euros da sócia Ana Paula Gomes Neta; uma
do valor nominal de 12 469,95 euros da sócia Sara Cristina Gomes
Neta, e uma do valor nominal de 14 963,93 euros da sócia Maria de
Fátima Estêvão Neto.

ARTIGO 7.º

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas de dois gerentes, sendo uma delas a dos gerentes
Tomás Guerra Neta, Sara Cristina Gomes Neta ou Ana Paula Gomes
Neta e a outra a de um dos gerentes Manuel Martins Neto ou Maria de
Fátima Estêvão Neto.

ARTIGO 9.º

2 � Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à liquidação e partilha
extrajudicial, sendo sempre liquidatários todos os sócios da sociedade.

Gerente designada: Maria de Fátima Estevão Neto.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005797944

SUPERHIPER � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 073
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504533177.

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

1 � Averbamento n.º 1, of./031007.
Cessação de funções de gerentes de Fernando da Rocha Guimarães

e João Pedro Colaço de Castro Pereira, por renúncia, em 23 de
Setembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850470

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES SÃO JOANICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5831
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502335912.

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

6 � Apresentação n.º 45/031118.
Reforço do capital.
Montante do reforço: 480,84 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito em partes iguais.
Capital: 200 000 euros.
Sócios e quotas:
1) João António Jorge São Joanico, com 100 000 euros;
2) Maria Célia Bértolo Martinho São Joanico, com 100 000 euros.
9 � Apresentações n.os 48 e 49/031118.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 3.º
Termos de alteração:
Objecto: construção de edifícios, compra e venda de propriedades

e revenda dos adquiridos para esse fim, comercialização e monta-
gem de estores.

Capital: 200 000 euros.
Sócios e quotas:
1) João António Jorge São Joanico, com 100 000 euros;
2) Maria Célia Bértolo Martinho São Joanico, com 50 000 euros;
3) Henrique Jorge Martinho São Joanico, com 25 000 euros;
4) Davide Jorge Martinho São Joanico, com 25 000 euros.

Gerentes designados: Henrique Jorge Martinho São Joanico e
Davide Jorge Martinho São Joanico.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005843938

MIDESA PORTUGAL � DISTRIBUIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 178
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503682314.

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

9 � Apresentação n.º 35/031117.
Designação dos órgãos sociais, em 10 de Julho de 2003.
Conselho de administração: presidente � Juan Rizo Escosa casado,

residente no Poligono Industrial Polvoranca, Calle del Trigo, 39,
Leganés, Madrid; vogais � Manuel José Dias Ferreira Valério, ca-
sado, residente na Rua de António Enes, 19, 6.º, esquerdo, Lisboa, e
José Ignácio Gonzalez Pisón, casado, residente no Poligono Indus-
trial Polvoranca, Calle del Trigo, 39, Leganés, Madrid.

Fiscal único � Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 50,
8.º, Lisboa, representada por Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão
de Carvalho, revisor oficial de contas; suplente � Fonseca, Barros &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa, representada por João Guilherme
de Melo Oliveira, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2003-2005.
8 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 36/031117.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente, ambos

por renúncia, em 15 de Abril de 2003.
10 � Apresentação n.º 37/031117.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
A sociedade tem a denominação de Logista Portugal � Distribui-

ção de Publicações, S. A., e durará por tempo indeterminado.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005951404

CARLOS MORAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4781
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501934111.

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

Designação para gerente, com capacidade profissional, de Joaquim
António de Jesus Alves, casado, residente na Rua de Olivença, 15,
2.º, D, Mem Martins, em 6 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005838721

RISER � COMISSARIADO DE AVARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6687
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502651598.

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

3 � Apresentação n.º 18/031119.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado por incorporação de re-

servas livres.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ricardo Jaime Ramos Domingos Serafim, com 3500 euros;
2) Maria Isabel Duarte Braz, com 675 euros;
3) José Manuel Pereira da Costa, com 825 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005838489
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THE ENGLISH ACADEMY, ENSINO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 453
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504920693.

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

2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 62/031119.
Cessação de funções de gerente de Richard Adam Fleming, por

renúncia, em 13 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005838845

COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXIS LINHA DE SINTRA, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2276
(Sintra).

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

2 � Apresentação n.º 2233/00220129.
Facto: alteração parcial do pacto com aumento de capital e redeno-

minação.
Capital mínimo variável: 2500 euros, representado por títulos de

5 euros cada, após o aumento de 2250,60 euros, em dinheiro.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

3 � Apresentações n.os 35 e 36/031028
Alteração total dos estatutos (prévia à n.º 2).
Termos da alteração:
Sede: Rua de Fernando Mendes, 15, 4.º, esquerdo, freguesia de

Agualva-Cacém.
Capital mínimo variável: 249,40 euros (equivalente a 50 000$),

representados por títulos com o valor de 2,49 euros (equivalente a
500$) cada.

Direcção: composta por três directores.
Fiscalização: atribuída a um conselho fiscal composto por três

elementos.
Forma de obrigar: com a assinatura de dois directores.

Por força do disposto no Código Cooperativo a Cooperativa de Rádio
Táxis Linha de Sintra, SCRL, altera a sua denominação para Co-
operativa de Rádio Táxis Linha de Sintra, CRL, que se regerá pelas
disposições legais aplicáveis, designadamente as constantes do
Código Cooperativo e do Decreto-Lei n.º 323/81, de 4 de Dezem-
bro, e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A cooperativa adopta a denominação de Cooperativa de Rá-
dio Táxis Linha de Sintra, CRL, e tem a sua sede no Cacém de Cima,
Bairro do Professor Joaquim Fontes, lote 32, 4.º, esquerdo, e dura-
ção indeterminada, a contar de 7 de Março de 1978.

2 � Por deliberação da direcção pode a sede ser transferida para
qualquer outro local bem como criadas sucursais, filiais ou outras
quaisquer formas de representação permanente.

ARTIGO 2.º

Objecto e ramo do sector cooperativo

1 � A Cooperativa, que se integra no ramo dos serviços do sec-
tor cooperativo, previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º do Có-
digo Cooperativo, tem como objecto principal organizar e manter
estações rádio-telefónicas emissoras-receptoras e um serviço de rá-
dio comunicações com auto-táxis, ou carros de aluguer com condu-
tor, providos do necessário equipamento.

2 � Acessoriamente, pode a Cooperativa desenvolver outras ac-
tividades que, sendo próprias de outros ramos do sector cooperati-
vo, contribuam para a sua satisfação de necessidades culturais, so-
ciais e económicas dos seus associados.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social da Cooperativa é ilimitado e variável com o
número de associados, mas não inferior a 50 000$, dividido e repre-

sentado por títulos de capital nominativos, com o valor de 500$
cada, encontrando-se totalmente realizados.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, pela
emissão de novos títulos de capital, aquando da admissão de novos
associados ou por deliberação da assembleia geral, que definirá, ainda,
as condições das respectivas subscrições e realização.

3 � O capital social só pode ser reduzido pelo reembolso dos
cooperadores excluídos ou demitidos do valor dos títulos de capital
por eles subscritos e realizados.

ARTIGO 4.º

Admissão de associados

1 � Poderão ser admitidos como associados da Cooperativa pes-
soas com a maioridade, interessadas na utilização dos serviços pres-
tados pela Cooperativa.

2 � A admissão de novos associados é da competência da direc-
ção.

3 � A admissão de um novo cooperador fica condicionada à subs-
crição por ele de, pelo menos, três títulos de capital e à realização
da sua totalidade.

ARTIGO 5.º

Demissão de associados

1 � Qualquer associado pode demitir-se da Cooperativa por meio
de carta dirigida à direcção, com a antecedência mínima de três meses,
relativamente à data em que pretenda que essa demissão se efective.

2 � O associado que se demita terá direito ao reembolso do valor
dos títulos de capital por si subscritos e realizados, calculado segundo
o último balanço, deduzido da parte relativa às reservas legais ou
estatutárias.

3 � O reembolso a que se refere o número anterior poderá ser
feito em prestações, mas deverá estar realizado totalmente no prazo
de um ano, contado a partir da data em que a demissão se efectivou.

ARTIGO 6.º

Exclusão de associados

1 � Poderão ser excluídos da Cooperativa os associados que vio-
larem gravemente os seus deveres sociais.

2 � Os associados excluídos terão direito aos reembolsos previs-
tos no n.º 2 do artigo anterior, a serem realizados nas condições
referidas no n.º 3 do mesmo artigo.

3 � A Cooperativa poderá, no entanto, compensar os valores do
reembolso com os das indemnizações a que eventualmente tenha
direito pelos factos que motivaram a exclusão, no caso de acordo
quando aos respectivos montantes, ou retê-los até à decisão final de
acção que declare o seu direito e liquide o respectivo montante.

4 � O direito de retenção previsto no número anterior caduca
caso a acção de indemnização não seja proposta no prazo de 90
dias, contados da data em que a exclusão se verificou.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

1 � Para além de outros previstos nas leis, são direitos dos asso-
ciados:

a) Utilizarem os serviços prestados pela Cooperativa, nos termos
fixados nos regulamentos internos;

b) Serem permanentemente informados e ouvidos acerca do de-
senvolvimento da actividade empresarial da Cooperativa, partici-
pando na sua gestão e na planificação desta actividade.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

Para além de outros previstos nas leis, são deveres dos associa-
dos:

a) Conformar o seu acesso aos serviços prestados pela Coopera-
tiva com o disposto nos regulamentos internos;

b) Colaborar na gestão e planificação da actividade empresarial
da Cooperativa.

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Cooperativa a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

2 � Os titulares dos cargos sociais e de mesa da assembleia geral
serão eleitos pela assembleia geral, de entre os associados da Coope-
rativa, para mandatos de um ano.
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ARTIGO 10.º

Composição, convocatória e funcionamento da assembleia
geral

1 � A assembleia geral é composta por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais, podendo eles fazerem-se repre-
sentar nos termos legais.

2 � As reuniões da assembleia geral serão dirigidas por uma
mesa, cujos elementos, eleitos nos termos do n.º 2 do artigo an-
terior, designarão, entre si, o presidente, o vice-presidente e o
secretário.

3 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas, por meio
de avisos postais registados, com 15 dias de antecedência, e as
mensões da lei, por direito próprio, no caso das reuniões ordinárias,
ou a requerimento da direcção, do conselho fiscal ou de, pelo me-
nos, 10 associados, no caso de reuniões extraordinárias.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia geral

Para além do mais previsto nas leis, compete à assembleia geral:
a) Excluir os associados;
b) Aprovar os regulamentos internos e os planos de actividade.

ARTIGO 12.º

Composição e competência da direcção

1 � A direcção é composta por três directores, eleitos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 9.º destes estatutos, que entre si designarão o
presidente, o tesoureiro e o secretário e definirão as regras do seu
funcionamento.

2 � Para além do mais que vier disposto nas leis, compete à di-
recção a gestão da Cooperativa, organizando e dirigindo a sua acti-
vidade, distribuindo funções pelos associados na medida das respec-
tivas capacidades profissionais, contratando pessoal assalariado,
preparando os regulamentos e planos a serem aprovados pela as-
sembleia geral e promovendo a sua execução e admitir novos asso-
ciados.

3 � A direcção pode delegar parte da sua competência em pes-
soas que tiver por qualificadas, mas somente os directores pode-
rão obrigar a Cooperativa, para o que serão necessárias as assina-
turas de, pelo menos, dois deles.

ARTIGO 13.º

Composição do conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por três membros, eleitos, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 9.º dos presentes estatutos, que entre si desig-
narão o presidente e o secretário e regularão o seu funcionamento.

ARTIGO 14.º

Reservas

1 � Dos excedentes anuais líquidos 5 % reverterão para a reserva
legal e 5 % para a reserva para educação e formação cooperativa.

2 � É desde já criada uma reserva para investimento destinada a
financiar a aquisição e melhoria de bens do activo fixo imobilizado,
para a qual reverterão os restantes 90 % dos excedentes anuais líqui-
dos e, ainda, o produto de quaisquer doações, subsídios ou emprésti-
mos destinados aquele fim.

ARTIGO 15.º

Alteração dos estatutos

Os presentes estatutos poderão ser alterados por uma maioria de
dois terços dos associados presentes ou representados em reunião
extraordinária da assembleia geral convocada com, pelo menos, 30
dias de antecedência.

ARTIGO 16.º

Dissolução, liquidação e partilha

A dissolução da Cooperativa e a liquidação e partilha do seu pa-
trimónio reger-se-á pelo disposto nos artigos 75.º a 77.º do Código
Cooperativo.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005774723

CRUZFER � REPRESENTAÇÕES, MATERIAIS
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 329
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502380250.

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

2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/030804.
Cessação de funções de gerente de José Fernando Simões Matias,

por renúncia, em 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005789267

INSPECIEL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 525
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503534455; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 32/030408.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268952

DONA MOLDURA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOLDURAS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 151
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505795205.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 28/030925.
Deslocação de sede para a Avenida do Dr. Fernando Ricardo Ri-

beiro Leitão, 29, loja A, Massamá, freguesia de Massamá, concelho
de Sintra.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005771465

CABELEIREIRO JOVICORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 452
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504869760.

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

2 � Apresentação n.º 8/031104.
Designação para secretário de Carlos Jorge Pinto Vitorino, resi-

dente na Rua de Rui Grácio, 5, 3.º, direito, Tapada das Mercês, em
31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005767050

LISBOÁSIA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 964
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505352362; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 74/030620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 74/030620.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828440

URBITRÊS � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES
FERREIRA & CAMACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7438
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502824794.

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

11 � Apresentação n.º 49/030620.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002540853

PROMO-ALBI, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 598
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501692657; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 17/030623.

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

9 � Apresentação n.º 17/030623.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002573883

AMPLISOM � SONORIZAÇÕES E REGISTOS
MAGNÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2342
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500756074; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 20/030305.

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

4 � Apresentação n.º 20/030305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003254307

NUNO ALMEIDA � CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 252
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505399920; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/030306.

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

2 � Apresentação n.º 9/030306.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003254560

UDIFAR � COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
FARMACÊUTICA, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 62
(Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/
030602.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

3 � Apresentação n.º 38/030602.
Designação dos órgãos sociais, em 26 de Novembro de 2002.
Direcção: presidente � António Canaveira Paula de Campos,

casado, residente no Campo Grande, 220, 8.º, esquerdo, Lisboa; vice-
-presidentes � Izildo Campos Lopes Farinha, casado, residente na
Rua do Dr. João Couto, 17, 6.º, Lisboa, e Gusmão & Amorim, L.da,
com sede na Rua de Augusto Costa (Costinha), loja 6, Lisboa, que
designou para exercer o cargo em nome próprio José António
Rodrigues Amorim, casado, residente na Rua de Manuel Marques,
lote 5, 4.º, direito, Lisboa; directores � Fernando Jácome Bernardes
Soares, casado, residente na Rua do Tenente-Coronel Ribeiro dos
Reis, 8, 4.º, esquerdo, Lisboa, e Vítor Manuel Lopes Segurado, sol-
teiro, residente na Rua do Dr. Miguel Homem de Sampaio e Melo,
15, 1.º, Setúbal; suplentes � Mário Cardoso Vidal Pereira, casado,
residente na Rua do Actor Estêvão Amarante, 21, Lisboa, e António
Nobre Guerreiro, casado, residente na Rua do Professor Manuel
Cavaleiro Ferreira, torre K 3, 4.º, C e 4.º, B, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � José Alberto Lopes Nunes, casado,
residente no Largo do Palácio de Coimbra, 28, 8.º, direito, Barreiro;
vogais � José Frederico Ferreira Epifânio da França, casado, residente
no Pinhal do Fanheiro, Barrio, Alcobaça, e António Jesus Carapinha
Delgado, casado, residente na Urbanização da Portela, lote 37, 10.º,
esquerdo, Portela; suplente � Aguiar & Filho, L.da, que designou para
exercer o cargo em nome próprio, António Pedro de Figueiredo
Hipólito de Aguiar, casado, residente na Rua da Ilha dos Amores, lote
4.21, F, rés-do-chão, direito, edifício Vasco da Gama, Lisboa.

Prazo: triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002944741

BETOGRUA � EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4769
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501339000;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 29, 30 e 33/030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerentes Adolfo José Pais Dias e António Afonso Pereira, por
renúncia, em 1 de Outubro de 2002.

Foram designados gerentes Manuel Teixeira Reis e Mariana
Augusta dos Santos Martins, em 30 de Setembro de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma de 250 euros do sócio
Adolfo José Pais Dias; uma de 1666,67 euros e uma de 833,33 euros,
ambas pertencentes ao sócio António Afonso Pereira, e uma de
1416,67 euros e uma de 833,33 euros, ambas pertencentes à sócia
Mariana Augusta dos Santos Martins.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003188746

FERREILINAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 578
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504034391; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 7, of. 2 e 6/030603.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros.

Mais certifico que cessou funções de gerentes Joaquim de Aze-
vedo Ferreira e Marco Alexandre Marques Calinas, por renúncia, em
8 de Maio de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: duas com os valores nominais de
2500 euros e 1000 euros, ambas pertencentes à sócia Maria da Graça
Postiga Marques Tavares, e uma de 1500 euros, pertencente ao só-
cio Marco Alexandre Marques Calinas.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, ficam a
cargo da sócia Maria da Graça Postiga Marques Tavares, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003217126

M. P. S. � MÁRMORES PORTUGUESES SERRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 385
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505473003;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 75/030603.

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

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 75/030603.
Deslocação de sede para a Rua das Piçarras, 4, Maceira, freguesia

de Montelavar, concelho de Sintra.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003196374

AUTO TÁXIS LIMIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 375
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504861409.

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

2 � Apresentação n.º 19/030603.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003189270

BICO DOURADO � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 543
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503824747; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/030603.

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

2 � Apresentação n.º 47/030603.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003200010

FINANCEX � COMÉRCIO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7165
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500718784.

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

5 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/030604.
Designação do administrador único, em 16 de Dezembro de 2002,

de Avelino Mário Fernandes Pereira, residente no Campo Grande, 154,
8.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003196625

VENDADIRECTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 416
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503791474.

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

5 � Apresentação n.º 7/030611.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003141472

ELECTRO-LAR DE AGUALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2094
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500600210; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 40/030612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 300 000$
para 1 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 1 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e outros valores constantes da escrita social e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 500 000$ cada uma, pertencendo uma
a cada sócio.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003235485

RJL � COMÉRCIO DE PRONTO-A-VESTIR
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 404
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/030612.

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

2 � Apresentação n.º 27/030612.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003186018

GLOBERMUNDO � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 703
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504069934.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 74/030612.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828416

PEPELOCAS � PAPELARIA, TABACARIA, MATERIAL
ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 048
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503949060; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 50/030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a girar sob a firma PAPELOCAS � Pape-
laria, Tabacaria, Material Escolar, L.da, e tem a sua sede social no
Centro Comercial de Rio de Mouro, loja 67, no lugar e freguesia de
Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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 4900 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel da
Silva Ferreira, e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio Fernando José da Silva Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Vítor Manuel
da Silva Ferreira, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003194770

SEBENTA � EDITORA E DISTRIBUIDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3958
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501637060; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 54/030618.

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

9 � Apresentação n.º 54/030618.
Designação de gerentes, em 26 de Setembro de 2001, de Manuel

Herculano Valente da Silva, Ana Luísa Paio Valente da Silva, Manu-
el Santana Cominho Balancho, Fernando Augusto Ramos Marques
Mendes e Fernando Marques Mendes, casado, residente na Urbani-
zação Jardins da Parede, lote 66, 1.º, B, Parede.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003195416

CIMPOR BETÃO � INDÚSTRIA DE BETÃO PRONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 250
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503095850.

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

15 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 32/030612.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Eduardo

Guedes Duarte, por renúncia, em 24 de Fevereiro de 2003.

21 � Apresentação n.º 33/030612.
Designação para vogal do conselho de administração de Armindo

Oliveira das Neves, viúvo, residente na Avenida dos Bombeiros
Voluntários, 51, 4.º, esquerdo, Algés, em 25 de Fevereiro de 2003.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.
22 � Apresentação n.º 28/031017.
Designação para vogais do conselho de administração de Alfredo

Manuel Ramos Vaz da Silva, casado, residente na Rua do
Proguejo, 789, Perafita, Porto, e Jorge Manuel Afonso Esteves dos
Reis, divorciado, residente na Rua de Tristão Vaz, 6, 4.º, direito,
Lisboa, em 14 de Abril de 2003.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001139420

LEÃO ALADO � PROJECTOS E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 481
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503972746.

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

3 � Apresentação n.º 38/030620.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000801617

RODRIGUES, CUNHA & LOURENÇO
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 598
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503612910.

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

5 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 10/031008.
Deslocação de sede para a Praceta de José Magalhães Godinho, 3-B,

Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho
de Sintra.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2000834183

PULCHERA � VESTUÁRIO E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 943
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504115669; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 39/031008.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002534012

JOAQUIM GREGÓRIO LAVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2290
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500779635; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 45/031009.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º e 2.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Gregório Lavos, L.da, e tem
a sua sede na Estrada Nacional n.º 9, em Mimosas, lugar e freguesia
de Montelavar, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de materiais
de construção, drogaria, comércio de produtos para avicultura e
animais, terra para jardins e comércio de fertilizantes para plan-
tas.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850420

OBRAS VIVAS � ACTIVIDADES MARÍTIMAS
E FLUVIAIS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 764
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503863823.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/031010.
Cessação de funções de gerente de João Paulo Seruya Saraiva Cabral,

por renúncia, em 25 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002535345

MARTK � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8707
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503165115.

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

8 � Averbamento n.º 5, apresentação n.º 90/031010.
Recondução do gerente Nuno José da Conceição Lourenço, em

25 de Setembro de 2003.
Prazo: até 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850276

GRISQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 943
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503700495; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 49 e 50/031010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço de capital de 5000 euros
para 30 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRISQUÍMICA � Produtos Quími-
cos, L.da, e tem a sua sede na Rua das Eiras, 64-C, freguesia de Mem
Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas; uma no valor nominal de

28 500 euros, pertencente ao sócio Luís Carlos Ferreira Vaz, e
outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria
Adelaide Ferreira Vaz.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005746169

O FAMOSO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 975
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506128644;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 5 e 6/031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Maria Fernanda Rodrigues Jardim, por renúncia, em 17
de Dezembro de 2002, e foi alterado parcialmente o pacto social,
quanto ao artigo 4.º, n.os 2 e 3, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

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

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552096

SILTOMA � EMPRESA DE PINTURAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 849
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503674494; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/031013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço de capital de 25 000
euros para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552045

RESTAURANTE-BAR QUINTA DA PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9685
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503399175;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 17; números
e data das apresentações: 4 e 5/031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Octávio Luís Carrilho Ferreira, por renúncia, em 31 de
Julho de 2003, e foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Hermínio
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Daniel Bonito Barreiros e Estrela dos Anjos Carapinha de Oliveira,
Barreiros.

Gerentes designados: ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552584

MARTINS & POITOUT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 185
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505544687; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/031014.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552614

VANOGO � UNIDADE INDEPENDENTE
DE CONSULTORIA, NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 077
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503932779; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/031014.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552657

DUARTE, JULIÃO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 553
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500088829;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 66 e 68/031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Manuel José Duarte, por renúncia, em 7 de Outubro de
2003, e foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos
artigos 3.º, 4.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, sendo: duas no valor no-
minal de 1666,67 euros cada uma, uma das quais pertencente à sócia
Isabel Cristina Figueiredo Duarte e a outra ao sócio Nuno Miguel
Figueiredo Duarte, e uma no valor nominal de 1666,66 euros, per-
tencente ao sócio Octávio Vistas Duarte.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence aos sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória
a assinatura do gerente Octávio Vistas Duarte nomeado.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002539421

SETELEVA � ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 604
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506358682; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 3.º e 8.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à sorna de quatro quotas iguais de 1250 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Manuel dos San-
tos Castro, Jorge Miguel Dias Correia, Herculano Maria Flores
Carrajola e Domingos Manuel Lopes Henriques Trindade.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e ou
fora dele, activa e ou passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincular-se-á, validamente, com a intervenção
conjunta de dois dos gerentes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002488738

TERRA LIVRE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 804
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504940627; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 71/031015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social com reforço do capital de 10 000
euros para 16 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terra Livre � Mediação Imobiliária,
L.da, e tem a sua sede na Rua do General Humberto Delgado, 2,
Cabriz, freguesia de Santa Maria, concelho de Sintra.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capita social, integralmente realizado em dinheiro, é de 16 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 8000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios Carla Alexan-
dra Monteiro da Silva Roussado Filipe e Pedro Manuel Mateus Gon-
çalves.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002550883

MEIO PALMO � CRECHE, JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 505
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504724215; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 45/031015.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002550727

ELEVABRANTES � ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9275
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503298816; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 9 e 10/031016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social com reforço de capital de 5000 euros
para 30 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por uma única quota com o mesmo valor
nominal, detida pela sócia Orona, S. Coop.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005962228

RICOLUX � CAIXILHARIA, ALUMÍNIOS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 781
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502986417; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/031016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social com reforço de capital de 400 000$
para 10 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma RICOLUX � Caixi-
lharia, Alumínios e Estores, L.da, e tem a sua sede na Rua de João da
Mata, pavilhão 1, lugar de Polima, freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde
à soma de duas quotas de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada
sócio.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003179453

SOMAGUE � P. M. G. � PROMOÇÃO E MONTAGEM
DE NEGÓCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 406
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504066978.

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

9 � Apresentação n.º 55/031016.
Designação de membros do conselho de administração, em 10 de

Outubro de 2003.
Vogais: Luís Manuel Silva Duarte Patrício, casado, residente na

Vivenda Patrício, Fonte do Feto, Barreiro, e José Augusto Ferreira

Teixeira, casado, residente na Rua das Campainhas, 10-A, Lombos
Sul, Carcavelos.

Prazo: quadriénio em curso de 2002-2005.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005768162

RELGILVAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 410
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506276228.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/031016.
Cessação de funções de gerente de José Gomes Gil, por renúncia,

em 23 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002550891

PLASFAL � IMPERMEABILIZAÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6106
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502444304; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/031016.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003403108

TONS E CAFÉ � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 638
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506245160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e
data das apresentações: of. e 33/031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente João Paulo Viegas Rosa, por renúncia, em 17 de Julho de
2003, e foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos
artigos 2.º, 4.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Parque, 68, 3.º, esquerdo, freguesia
de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Fernando Rodrigues
Chaves, e uma de 1250 euros e outra de 2500 euros, ambas perten-
centes ao sócio António Carlos Rodrigues.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Fernando
Rodrigues Chaves e António Carlos Rodrigues, desde já nomeados
gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003196684
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MASTER CARE � MANUTENÇÃO
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 820
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506032884;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 9 e 11/031028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Ana Teresa Wong da Costa Rodrigues Cascalho, por re-
núncia, em 7 de Outubro de 2003, e foi ainda alterado parcialmente
o pacto social, quanto aos artigos 1.º, n.º 2 e 3.º, os quais passam a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Mateus, 244, na
freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2550 euros, tituladas
uma em nome da cada um dos sócios António Manuel Rei de Sousa
Costa e Filomena Malvina Fortunato de Sousa Costa.

Gerente designado: António Manuel Rei de Sousa Costa.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002552100

DOCES E DELÍCIAS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 634
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/
031002.

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 Doces e Delícias � Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na
Praceta de Cesário Verde, 11, 8.º-B, 2745-740 Massamá, freguesia
de Massamá, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de
produtos alimentares, nomeadamente doces, bolos, sobremesas e sal-
gados frescos e congelados.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quo-
tas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Adelaide Reis Salsinha, e outra no valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Salvador Filipe de Carvalho Galrito da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
Maria Adelaide Reis Salsinha, desde já designada gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção do gerente.
3 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 20 dias, salvo os casos
em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras for-
mas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 6.º

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si que a
todos represente, enquanto a respectiva quota permanecer em con-
tinuidade.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre; porém,
as cessões, totais ou parciais, a título oneroso a favor de não sócios
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado
o direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e aos sócios
não cedentes, em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005769576

SMAGP � CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 764
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
031119.

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 SMAGP � Consultoria, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Afonso,
lote C-19, 3.º, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou encer-
rar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios
ou outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
no âmbito do desenvolvimento empresarial (consultoria financeira,
de marketing e de recursos humanos), formação profissional, comér-
cio e aluguer de equipamentos informáticos e de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Susana Maria Afonso da
Cruz Fernandez Neves Gonçalves Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a pertencer à sócia Susana Ma-
ria Afonso da Cruz Fernandez Neves Gonçalves Pereira, que desde já
fica designada gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do montante do capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004218053
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TRANSPORTADORA A CENTRAL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4806/
790503 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500842205;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 18/030502.

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

Nomeação de gerente de Mário Agostinho Mendonça Anastácio,
casado, residente na Urbanização dos Lameiros, lote 2, Sobral de
Monte Agraço.

Data da deliberação: 24 de Março de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003122877

LANO VÍDEO � DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VÍDEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9862/
960105 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503575321;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: 25 e 26/030506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

14 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/030506.
Cessação de funções do vogal James Glasgow, por destituição em

9 de Janeiro de 2003.
Facto: nomeação de vogal do conselho de administração de Aldo

Florissi, divorciado, residente na Rua de Frederico Jorge, 10, 3.º, di-
reito, Lisboa.

Data da deliberação: 9 de Janeiro de 2003.
Período: dois anos.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213198

KYALAMI PUB � IMPORTAÇÃO E VENDA
DE CERVEJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 749/
011122 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505859289;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 24 e 26/030507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, o qual passa a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500,50 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios
António Jorge Diniz de Sousa e Eduardo dos Santos Oliveira.

Mais certifico o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/030507.
Cessação de funções de gerente de Gene Gary Golden, por renún-

cia, em 13 de Fevereiro de 2003.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003270000

FERLUZ � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
SOM E ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5597/
871009 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501884025;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/030502.

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

Facto: nomeação de gerente de Carlos Alberto de Jesus
Data da deliberação: 8 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003122834

QUADRANTE SOLAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 153
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503941476; inscri-
ções n.º 2 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 56, of. 60 e 62/030926.

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

2 � Apresentação n.º 56/030926
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado em dinheiro e

subscrito pelos sócios Artur Alves da Silva, Ana Paula Domingues
Rebelo da Silva e Nuno Miguel Alves da Silva, com a quantia de 0,96
euros cada um, e pelos sócios Vítor Manuel Alves da Silva e Maria
de Jesus Godinho Cardoso Silva, com a quantia de 1500,96 euros
cada um.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Vítor Manuel Alves da Silva, com 1900 euros;

Maria de Jesus Godinho Cardoso Silva, com 1900 euros; Artur Alves
da Silva, com 400 euros; Ana Paula Domingues Rebelo da Silva, com
400 euros, e Nuno Miguel Alves da Silva, com 400 euros.

1 � Averbamento n.º 2, of./030926.
Cessação de funções de gerente de Artur Alves da Silva e Ana

Paula Domingues Rebelo da Silva, por renúncia, em 9 de Julho de
2003.

Mais certifico que, em execução do deliberado, alteram o con-
trato social, quanto aos artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
2700 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Alves da Silva, e
uma do valor nominal de 2300 euros, pertencente à sócia Maria de
Jesus Godinho Cardoso Silva.

ARTIGO 6.º

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

berado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros do exercício da
sociedade.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005739006

NALFUEL � COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 651
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504510762.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 44/030930.
Cessação de funções de gerente de Nuno Jorge Lopes Correia da

Silva, por renúncia, em 13 de Dezembro de 2002.
5 � Apresentação n.º 45/030930.
Designação de gerente de António Costa Rodrigues, em 13 de

Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005768065
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MONTIVIP � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 205
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504187562;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 24 e 25/030908.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Bento do Carmo Romeiro Silva, por renúncia, em 22 de
Julho de 2003.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o pacto social, quanto
ao n.º 2 do artigo 1.º, corpo do artigo 3.º e seu § 1.º do contrato, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de José Maria Pais, 11,

Almornos, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.
§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 939,90 euros e corresponde à soma de
duas quotas, sendo: uma do valor nominal de 18 704,93 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Carrasco Laneiro, e outra quota do valor
nominal de 6234,97 euros, pertencente ao sócio Ricardo Manuel da
Silva Laneiro.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 14 963,94 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005781762

LOGOFIT � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 441
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504690647.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/030620.
Cessação de funções de vice-presidente do conselho de adminis-

tração de José Manuel Martins Saragga, por renúncia, em 29 de Maio
de 2003.

2 � Apresentação n.º 13/030620.
Designação para vice-presidente do conselho de administração de

Diogo de Lemos Fernandes Dias Teixeira, casado, residente na Cal-
çada de Miguel Pais, 4, rés-do-chão, Lisboa, em 2 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003203958

QUICK BIZ � DESIGN, MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 204
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505411067.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 21/030924.
Cessação de funções de gerentes de Ricardo Miguel Moita Faria

Rodrigues Coimbra e Alexandre Manuel de Abreu Cintra Rodrigues,
por renúncia, em 10 de Novembro de 2001.

2 � Apresentação n.º 22/030924.
Designação para gerentes de Sara Maria Baptista Henriques Cintra

e Helena Isabel Mesquita Duarte Coimbra, em 10 de Novembro de
2001.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005756946

ADELINO LUÍS � PINTURAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 499
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505517230; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/030804.

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

2 � Apresentação n.º 16/030804.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834159

ISQ INTERNACIONAL � INSPECÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 389
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
031117.

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 ISQ Internacional � Inspecções
Técnicas, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Professor Dr. Cavaco Silva, 33,
Taguspark, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucur-
sais ou outra forma de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no
mercado internacional em áreas técnicas, nomeadamente através de
inspecções de controlo e garantia da qualidade, podendo ministrar
formação e vender equipamentos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em outras socie-
dades, mesmo com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 150 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 130 000
euros, pertencente ao representado dos primeiros outorgantes, e outra
de 20 000 euros, pertencente à representada dos segundos outor-
gantes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação compete aos
gerentes, nomeados em assembleia geral, os quais poderão ou não
ser remunerados.

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

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento
dos respectivos titulares, nos seguintes casos:

a) Morte, interdição, inabilitação, falência do sócio, penhora,
arresto ou outro procedimento semelhante, excepto arrolamento;

b) Em caso de divórcio, ou separação de bens, se a quota não for
adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização será feita pelo valor da quota, nos termos do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais, e será paga nos
termos do mesmo artigo.

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos fora do seu
objecto social, tais como avales, fianças, aceitar letras de favor ou
quaisquer actos semelhantes, sendo os mesmos nulos, se praticados.

Mais declararam que ficam desde já nomeados gerentes José Ma-
ria Dias Miranda e Carlos Magro Borges de Araújo, já identificados;
José Francisco Oliveira Santos, casado, residente em Lisboa, na Rua
do General Pimenta de Castro, 6-A Jacinto Maia Rito, casado, resi-
dente em Almada, na Rua de Torcato José Clavine, 2, 8.º, direito, e
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Alfredo Coelho Ferreira dos Santos, casado, residente na Rua de Mãe
de Água, 19, lote 6, 1.º-A, Belas Clube de Campo, Belas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002545332

ISQ � CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 388
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
031117.

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 ISQ � Centro de Incubação de
Empresas, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Professor Dr. Cavaco Silva, 33,
Taguspark, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou
fechar sucursais, delegações ou outra forma de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o apoio e promoção do investimento
e da inovação tecnológica através da incubação de projectos e em-
presas, podendo, neste âmbito, realizar actividades de consultoria de
realização de estudos económicos, estudos técnicos e projectos de
investimento, de inspecção e supervisão, de formação, bem como
prestar serviços de assistência na gestão financeira, técnica e admi-
nistrativa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 22 500 euros,
pertencente ao representado dos primeiros outorgantes, e outra de
2500 euros, pertencente à representada dos segundos outorgantes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos gerente, a eleger pelo
mesmo órgão, sendo necessária a intervenção de dois gerentes para
vincular a sociedade em todos os seus actos contratos e para a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota que for empenhada, penho-
rada ou de qualquer forma sujeita a venda judicial.

ARTIGO 6.º

A sociedade, reunida em assembleia geral, poderá exigir aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao montante global de
50 000 euros na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para a
manutenção do fundo de reserva legal, terão o destino que a assem-
bleia geral resolver.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002545340

MALALANZA � COMÉRCIO DE PERFUMES,
COSMÉTICA, PRODUTOS DE HIGIENE E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 397
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
031118.

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 MALALANZA � Comércio de
Perfumes, Cosmética, Produtos de Higiene e Lingerie, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Quinta do Tor-
neiro, 8, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de perfumes,
cosmética, lingerie, toda a linha de higiene de adulto e criança, tais
como gel de banho, cremes, esponjas, retalho, revenda de alguns
destes produtos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de 2500
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social para início da actividade e de despesas com
a regular constituição, podendo celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos, antes de efectuado o registo.

Que o capital social já foi depositado em instituição de crédito,
numa conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862274

IMPALA � MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 763
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
031119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Denominação, sede e objecto

1 � A sociedade adopta a denominação de IMPALA � Mul-
timédia, L.da, e tem a sua sede social no edifício Grupo Impala,
Ranholas, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra,
tem o seu início hoje, e durará por tempo indeterminado.

2 � A gerência pode criar, mudar ou extinguir sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação, no País ou no
Estrangeiro.

3 � O objecto consiste no exercício de actividade de multimédia
e edição, comercialização, importação e exportação de livros e pu-
blicações periódicas.

4 � A sociedade pode participar no capital social de outras
sociedades ou associar-se em agrupamentos complementares de
empresas, ainda que umas e outras não prossigam o mesmo ob-
jecto social.
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2.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em três quotas a saber: uma quota do
valor nominal de 4500 euros da titularidade do sócia IMPALA.COM �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.; uma quota do valor
nominal de 250 euros de titularidade do sócio Jacques da Conceição
Rodrigues, e uma quota do valor nominal de 250 euros do sócio
Jacques Gil Rodrigues.

2 � São exigíveis prestações suplementares do capital até ao
décuplo do capital social.

3 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

3.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas carece do consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo, do direito
de preferência.

2 � Entende-se que a sociedade renunciou à preferência, se, dentro
dos 90 dias após a recepção da comunicação competente, expedida pelo
sócio, solicitando o consentimento da sociedade, esta última não tiver
deliberado sobre o exercício do direito de preferência.

3 � Se mais de um sócio pretender exercer o direito de preferên-
cia, a quota do sócio cedente será dividida na proporção do valor
das quotas dos preferentes.

4 � Se a sociedade exercer o direito de preferência, o preço a
pagar pela cessão é igual à contrapartida prevista na lei para a amor-
tização dessa mesma quota.

4.º

Gerência e modo de obrigar

1 � A sociedade obriga-se em alternativa pela assinatura:
a) De um gerente;
b) De procurador ou mandatário da sociedade, nos termos do res-

pectivo mandato.
2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jacques da Conceição

Rodrigues.
5.º

Amortização de quotas

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade pode amor-
tizar quotas, bem como adquiri-las, quando se verifique alguma das
situações seguintes:

a) Acordo do respectivo titular;
b) Penhora ou arresto de quota, ou por qualquer outra decisão

judicial, a mesma deixe de estar na livre disponibilidade do sócio, e
este não obtenha o levantamento da providência no prazo de três
meses a contar do seu decretamento, não se contando, neste pe-
ríodo, as férias judiciais;

c) Morte presumida, interdição, insolvência ou falência do sócio,
e, ainda, dissolução ou nomeação de gestor ou liquidatário judicial,
quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Quando o sócio, grave e intencionalmente, prejudique os inte-
resses da sociedade.

2 � Salvo quando a lei imponha a fixação de outro valor, a as-
sembleia geral, anualmente e durante o mês de Maio, deliberará qual
o valor e modo de pagamento da contrapartida da amortização das
quotas, aplicando-se então tal deliberação quanto à amortização que
vier a ser decretada com fundamento em facto ocorrido após a data
em que a mesma foi tomada.

6.º

Dissolução

1 � Em caso de dissolução, a assembleia geral deliberará sobre a forma
de proceder, designando as pessoas encarregadas de a efectuar.

2 � Durante a liquidação continuam em vigor os presentes esta-
tutos no que respeita à assembleia geral e à sua competência.

7.º

Assembleia geral

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005838381

TRILUZ � INSTALADORA E EDIFICADORA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 754
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
031117.

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 TRILUZ � Instaladora e Edifi-
cadora Eléctrica, L.da, com sede na Rua de Ferreira de Castro, 15,
3.º, direito, Mercês, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na realização de edificações eléctricas e
o exercício do comércio e indústria da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3334 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Rodrigues Pinto, e outra de 1667
euros, pertencente ao sócio Américo Bento Nunes.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade quan-
do feita a terceiros, tendo, em primeiro lugar, a sociedade, e em
segundo, os sócios não cedentes, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica desde já a cargo do sócio Carlos Manuel
Rodrigues Pinto, que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.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 7.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares de capital, mas apenas até ao dobro da sua parte social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000834272

INSERMUNDI � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 280
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
030930.

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 denominação INSERMUNDI � Comér-
cio Internacional e Serviços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida dos Cavaleiros, 49, Outourela, freguesia de Carnaxide, con-
celho de Oeiras.

2 � O gerente ou qualquer dos gerentes pode deslocar a sede so-
cial dentro do concelho de Oeiras ou para concelho limítrofe, e pode
criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais de
representação, quando e onde tenha por conveniente.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a indústria, transporte, armazenagem,
importação, exportação, comercialização, por grosso ou a retalho,
distribuição, representação e qualquer outra forma de exploração de
quaisquer tipos de bens, produtos, marcas, patentes e direitos de
propriedade industrial, de autor e conexos; construção, administra-
ção, compra de imóveis para revenda; alojamento e restauração,
incluindo a exploração de empreendimentos turísticos e hoteleiros;
prestação de todos e quaisquer serviços, directa ou indirectamente,
relacionados com as actividades suprareferidas; investimento atra-
vés de participações sociais; gestão de carteira própria de títulos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 254 000 euros, integralmente realizado e
corresponde a uma quota única de igual montante, pertencente à sócia
única Noroto, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros tí-
tulos negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

2 � A sócia pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

3 � A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios com
a sócia única para a prossecução da sua actividade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade competem a um ou
mais gerentes nomeados por assembleia geral.

2 � O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de
outro modo for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade pode nomear mandatários ou procuradores para
a pratica de determinados actos ou categoria de actos, conferindo,
para tanto, procuração.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
designadamente em actos que envolvam operações e investimentos
financeiros, a abertura de novas lojas e o arrendamento de estabele-
cimentos, bastando apenas a intervenção de um gerente em actos de
gestão corrente.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica desde já autorizada a adquirir e alienar participa-
ções de toda a espécie, associar-se ou interessar-se por qualquer for-
ma e com qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupa-
mentos complementares de empresas ou consórcios, existentes ou a
constituir, seja qual for o seu objecto, tipo ou lei reguladora, bem
como tomar parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos
sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária de um sócio, em deliberação que ad-
mita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

1 � O exercício anual da sociedade encerra-se a 30 de Setembro
de cada ano civil.

2 � A sócia única poderá decidir sobre o adiantamento de lucros
no decurso do exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Dissolvida a sociedade por decisão da sócia única ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que
respeita ao activo como às obrigações, serão adjudicados à sócia única.

Disposição final e transitória

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, fica desde já nomeado
como gerente Jean-Yves Menou, casado, residente na Avenida de
Duarte Pacheco Pereira, 56, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 237506114, o qual não auferirá qualquer remuneração pelo exer-
cício das suas funções.

2 � O gerente nomeado fica desde já autorizado a efectuar le-
vantamento da conta bancária da sociedade para fazer face a despe-
sas de constituição da mesma, nos termos do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais.

3 � O gerente fica desde já autorizado a celebrar quaisquer negó-
cios em nome da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005748005

URBANIC � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 844/
991108 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504697102;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 75, 77 e 78/030410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 6.º, n.os 2 e 3, os quais passam a

ter a redacção seguinte:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 149 640
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 74 820 euros
cada, uma de cada um dos sócios Armindo da Costa Rodrigues e José
Miguel Pinto Belchior Coelho.

6.º

1 � Os gerentes da sociedade poderão não ser remunerados, se a
assembleia geral assim o decidir.

2 � Ficam já nomeados gerentes os sócios Armindo da Costa
Rodrigues e José Miguel Pinto Belchior Coelho.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � É vedado à gerência prestar fianças, abonações, letras de favor

e, de um modo geral, praticar quaisquer actos estranhos ao objecto
social.

5 � A gerência pode delegar os seus poderes a pessoa de sua con-
fiança, pelo tempo que julgar conveniente.

Mais certifico o seguinte:
4 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 75-77/030410.
Cessação de funções dos gerentes António José Parreira Afonso e

Mário Fernando Pinto Pereira de Matos, por renúncia, em 18 de
Outubro de 2002.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000246081

REPROESTE � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 955
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501851461; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 43/030226.

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

5 � Apresentação n.º 43/030226.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço. 602 410$, realizado em dinheiro e subscri-

to por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Prisciliano Osório, com 4500 euros
2) Rui Cabral Osório, com 500 euros

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246080

FELIZ JARDIM � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 476
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505575787; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 31/030226.

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

4 � Apresentação n.º 31/030226.
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246079

NL � SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 295
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504412264; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 33/020912.

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

2 � Apresentação n.º 33/020912.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246078

COLDQUEEN � FABRICO DE UNIDADES
FRIGORÍFICAS PARA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 291
(Sintra).

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/020729.
Cessação de funções de gerente de Maurizio Menozzi, por renún-

cia, em 19 de Março de 2002.
4 � Apresentação n.º 42/020729.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção se-

guinte:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
24 939,89 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, será exercida por ambos os sócios, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral,

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246077

ALIMENTARIA 92 � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9779
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502116820.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/030603.
Cessação de funções de gerente de Paula Maria Barbosa Dias de

Araújo, por destituição, em 12 de Março de 2003.
6 � Apresentação n.º 11/030603.
Designação para gerente de Mário Daniel de Araújo da Costa Leão,

solteiro, residente na Praceta da Tomadia, lote D, Morelinho, São
Martinho, Sintra, em 12 de Março de 2003.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246076

MAURÍCIO & LIMA TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1762
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500396000.

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

6 � Apresentação n.º 34/030604.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246075

O PAPALAGUI � CRECHE, JARDIM-DE-INFÂNCIA
E A. T. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 262
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504841092; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
das apresentações: of. e 62/030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Sónia Raquel Casanova Lopes dos Santos, por renúncia,
em 11 de Junho de 2002, e foi ainda alterado parcialmente o pacto
social, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5012,92 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
2506,46 euros, pertencentes à sócia Alice Carla Túlio Correia da
Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete a um ou mais gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Alice Carla Túlio Correia
da Silva.

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

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de
favor, fianças abonações.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246074

GABINETE NUNO MONTEIRO � ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1880
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500441286; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 23/030306.

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

9 � Apresentação n.º 23/030306.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246073

VMS � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8492/
931124 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501549048;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 19/030404.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deslocação de sede para a Rua de Aquilino Ribeiro, 43, cave frente,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000246072

LAMPPTOF � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 570
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506089231; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/021104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma LAMPPTOF � Comércio de Mate-
rial Eléctrico, Unipessoal, L.da, e fica com a sua sede na Rua de
Almada Negreiros, 31, 4.º, esquerdo, Tapada das Mercês, freguesia
de Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em comércio e distribuição, importação,
exportação, projectos e instalações de materiais eléctricos e canali-
zação.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota, pertencente a Carlos Pedro
Augusto Miranda.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente, sócio ou não, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme foi delibe-
rado, bastando e sendo suficiente uma assinatura para vincular a socie-
dade em todos os actos e contratos.

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio.

5.º

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246071

MAFC � EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 817
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504968475; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/030807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. É vedado aos sócios constituir a quota respectiva em
garantia ou caução de qualquer obrigação.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246070

REAL AMBIENTE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 661-A
(Cascais).

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 15/030812.
Deslocação de sede para a Avenida da República, Travessa da

Fonte, Vivenda Neves, 2.º piso, direito, Alcoitão, freguesia de
Alcabideche, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246069

BFS � IMAGEM E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7618
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503229482;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 13 e 14/020905.

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

4 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 13/020905.
Cessação de funções de gerente, de Vítor Manuel Mendes Ferreira

França, por renúncia, em 17 de Julho de 2002.
7 � Apresentação n.º 14/020905.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º, 5.º, 10.º e 13.º, os quais passam a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo constantes da escrita, é de 44 891, 82 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 29 927,88 euros
do sócio António Carlos Pina Vieira Borges, e uma de 14 963,94
euros do sócio João Pedro Pina Vieira Borges.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 179 567,24 euros, mediante deliberação da assembleia
geral, aprovada pelos votos representativos da totalidade do capital
social.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência fica a cargo do sócio António Carlos Pina Vieira
Borges, desde já nomeado gerente único, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � O gerente ora designado apenas poderá ser destituído com
fundamento em justa causa.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos, apenas com a
assinatura de um gerente.

4 � Fica expressamente vedado ao gerente, prestar garantias, reais
ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado
interesse próprio da sociedade garante, ou se se tratar de sociedade em
relação de domínio de grupo.

ARTIGO 13.º

Para qualquer questão emergente da interpretação ou execução do
presente contrato, bem como litígios entre a sociedade e os sócios,
ou entre os sócios, será competente o foro da comarca de Cascais,
com expressa renúncia a qualquer outro.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003 � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito . 1000246064
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BRILHA CLEAN � MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 219
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505828979; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 81/030416.

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

2 � Apresentação n.º 81/030416.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Março de 2003.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246063

VELACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 514
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503820385.

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

2 � Apresentação n.º 6/030409.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246062

MATRIANA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9299
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503319830.

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

4 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 15/030409.
Cessação de funções de gerente de José Pedro Fernandes Mourão,

por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246061

CLÍNICA E. ROBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 092
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503755389; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 2.º, n.º 1 e 4.º,
n.os 1 e 2, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede a Rua de Baltazar Pereira do
Lago, 21, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros.

2 � O capital social, encontra-se dividido em duas quotas: uma
no valor nominal de 11 971,15 euros, pertencente ao sócio Eduar-
do César de Andrade Roberto, e outra no valor nominal de
2992,79 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Bragadesto Lopes
de Andrade Roberto.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246060

NOVOTIPO � ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6620
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500089302.

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

21 � Apresentação n.º 34/031017.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: Litografia de Portugal, S. A.
Sociedades incorporadas: NOVOTIPO � Artes Gráficas, S. A., VS

XXI, SGPS, S. A., e Valentim Santos, S. A.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005804452

TRAFIPARQUE � GESTÃO DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 669
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503481068; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 58/031017.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005804703

ANTOMAGA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 790
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504586890.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 23/031020.
Deslocação de sede para a Urbanização de Penaferrim, lote 8, gara-

gem 3, Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005747530

FERTINTAS � COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4684
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501589813; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 19/031020.

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

Designação para gerente de Isabel Maria da Silva Soares de Sousa
Ferreira, em 29 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005805807
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BONAFARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 558
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504034499.

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

10 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/031021.
Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal único

efectivo e suplente, em 31 de Março de 2003.
Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005816299

JABAFARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8862
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503202525;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 11; número e data da apresen-
tação: 8/031021.

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

Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal único
efectivo e suplente, em 31 de Março de 2003.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005816280

JABA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 560
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504034537;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 6/031021.

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

Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal único
efectivo e suplente, em 14 de Maio de 2003.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005816329

NOVAMED � EQUIPAMENTOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 559
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504034510;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 7/031021.

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

Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal único
efectivo e suplente, em 31 de Março de 2003.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005816264

COMECA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 017-A
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500334900.

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

15 � Apresentação n.º 54/030604.
Designação dos órgãos sociais, em 20 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel Alcobia,
casado, residente na Rua do Campo da Bola, 10, Carnaxide; vogais �
Pedro Guilherme Bandeira Santana Alcobia, casado, residente na Rua
de Manuel Teixeira Gomes, lote 51, 9.º, direito, Carnaxide, e Carlos
Miguel Bandeira Santana Alcobia, casado, residente na Rua de Gon-
çalves Crespo, 17, 4.º, esquerdo, Linda-a-Velha.

Fiscal único � Leopoldo Alves & Associados Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 48, 1.º,
esquerdo, Lisboa, representada por Leopoldo de Assunção Alves, re-
visor oficial de contas; suplente � José Rita Braz Machado, revisor
oficial de contas, residente na Rua de Luís de Cambes, 7, 3.º, es-
querdo, Algés.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003237704

TECNOCASH � COMÉRCIO DE COMPUTADORES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 221
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505860414; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 64/031021.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005817023

DEPIL CLINIC � INSTITUTO DE DEPILAÇÃO
DEFINITIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 076
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504489810; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 43/031021.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850187

SERRA À VISTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 484
(Sintra); inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 60 e
61/031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 12.º e 14.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único.

2 � O mandato do administrador único é de três anos e é
renovável.

3 � O administrador único é dispensado de prestar caução a que
se refere o artigo 396.º do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do seu administrador único;
b) Pela assinatura de procurador, nos limites dos poderes conferi-

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005817805

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DE VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5266
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502132302.

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

5 � Designação para gerente de Joaquim Henrique Cabral de
Noronha e Menezes, em 7 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005805866

VICTOR & BRANDÃO FÉLIX � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 382
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506203190; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031022.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005816558

C. B. S. J. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 465
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504623826;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 22 e 23/031023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerentes Carlos Augusto dos Santos, Domingos Figueiredo Justino
e António Joaquim André Justino, por renúncia, em 16 de Outubro
de 2003 e foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto
aos artigos 2.º, n.º 2, 4.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 2.º

2 � A sede da sociedade fica na Rua de D. Inês de Castro, 3-B,
Casal do Barota, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 54 000
euros e correspondente à soma de seis quotas; três iguais de 9000
euros, pertencentes a Isidro dos Santos, e outras três nos valores
nominais de 16 000 euros, 2000 euros e 9000 euros, respectivamente,
pertencentes à Sociedade de Construções Predisantos, L.da

ARTIGO 5.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos Remédios Marques.
2005888036

HYDRO ALUMÍNIO PORTALEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1709
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500396361; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 51/031023.

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

Fusão das ditas sociedades, mediante a transferência global do
património da sociedade incorporada TECNILACA � Lacagem de
Metais, L.da para a sociedade incorporante, dita Hydro Alumínio
Portalex, S. A., com o consequente aumento de capital desta para
1 483 850 euros, que, em cumprimento do que foi deliberado nas
referidas assembleias gerais, é alterada parcialmente a redacção do
contrato de sociedade da sociedade incorporante, nos seus artigos 3.º
e 5.º, os quais passam a ter o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade é a exploração de indústrias que tenham o
alumínio como matéria-prima principal, incluindo a indústria de
revestimento e tratamento de metais e, bem assim, a realização de
actos de indústria ou comércio que constituam pressuposto ou com-
plemento daquelas.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 483 850 euros, representado por acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005868060

CARRELOX � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 106
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503586170.

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

2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/031024.
Deslocação de sede para o Beloura Office Park, Rua do Centro

Empresarial, edifício 6, 2.º, Sintra.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005868779

GABINETE DE CONTABILIDADE DO COTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 785
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503863815.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/031024.
Deslocação de sede para a Praceta de Raul Brandão, 12, loja es-

querda, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, conce-
lho de Sintra.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005868760

ANANAB � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4904
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502028009; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 16/031024.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 16 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005782947

HELSIVESTE � VESTUÁRIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 007
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503702196.

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

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/031027.
Deslocação de sede para a Rua Norton de Matos, 33-A, Idanha,

freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002550743

IMPRIMBAL � IMPRESSÃO E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 144
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503457957; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 17 e 18/031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço de capital de 75 000
euros para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual
passa a ter e redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 75 000 euros do sócio
Idalécio Ferreira Lopes, e outra de 25 000 euros da Vitalina de Jesus
Loureiro Ferreira Lopes.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005868965

HIDROCANO � CANALIZAÇÕES, ÁGUAS, GÁS
E ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 183
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502739550; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 21/030505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter e redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma HIDROCANO � Canali-
zações, Águas, Gás e Esgotos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ci-
dade de Coimbra, 4-B, no Casal do Cotão, freguesia de São Marcos,
concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003166564

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROUSSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 204
(Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/
031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter e redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na actividade de construção e re-
modelação de obras públicas e privadas, construção de imóveis para
venda e compra de prédios para revenda.

2 � A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005869899

IDEALSERV � LOGÍSTICA DE TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 031
(Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 52/
031027.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Outubro de 203.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005869961

VOLTS E WATTS � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 704
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505889250; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/031028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter e redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Volts e Watts � Instalações Especiais,
L.da, e tem a sua sede na Avenida do General Humberto Delgado, 71,
na localidade e freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005774553

CARTOSIS � SOLUÇÕES PARA CARTÕES
E SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 128
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503626040; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 48/031028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 10 000 000$
para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a
ter e redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 12 500 euros cada uma, todas tituladas em nome do sócio
Carlos Manuel da Silva Rita Pereira.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850497
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MFC � A LOJA DA CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 619
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505622742.

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

1 � Averbamento n.º 1, of./030505.
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Custódio

Fernandes, por renúncia, em 10 de Março de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003166688

OLIFER � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2311
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500769907; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/030505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 10.º, o qual passa
a ter e redacção seguinte:

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital, na proporção das quotas detidas por cada um, até ao mon-
tante global máximo de 250 000 euros, cabendo à assembleia geral a
determinação de tal exigência e o prazo da respectiva realização.

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

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003166416

DESENVOLVE � CONSULTADORIA, PLANEAMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 080
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503727717; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/031027.

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

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005869031

INSTITUTO DE BELEZA FIQUE-XIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 114
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503520578; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/030505.

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

4 � Apresentação n.º 14/030505.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003166424

PROMOBYKE � PROMOÇÃO DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 221
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504803948.

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

2 � Apresentação n.º 8/030506.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003167544

CSC � COMPUTER SCIENCES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 673/
021129 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503948390;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 11 e 12/030515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

5 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/030515.
Cessação de funções da gerente Catherine Anne Campbell, por

destituição, em 27 de Janeiro de 2003.
11 � Apresentação n.º 12/030515.
Facto: nomeação de gerente de Andrew Simon Dears, casado, re-

sidente em Glenbrook, Madeira Road, West By Fleet, Surrey, KT
14 6DF, Reino Unido.

Data da deliberação: 27 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003206639

ALTO DA PEÇA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7282/
911212 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502665653;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 11; números e datas das apresentações: 70 e 71/030515 e 15/
031125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2002.
4 � Averbamento n.º 4, apresentação n.º 71/030515.
Cessação de funções do fiscal suplente: Francisco Manuel Cons-

tantino Pinto, em 27 de Dezembro de 2002.
11 � Aprresentação n.º 15/031125.
Facto: nomeação do fiscal único suplente: Mário Manuel Damas

Covão Baptista, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de Francisco Stromp, 29, Lisboa.

Período: completar o mandato em curso 2003-2005.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207147

MOSIEL � MONTAGENS SISTEMAS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 899/
020124 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505720361;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 64/030508.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 64/030508.
Cessação de funções de gerente de Júlio Rodrigues Alves, por re-

núncia, em 31 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005838535
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SOGRAÇAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5998/
890102 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502088184;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 36/030516.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207465

OCRITEJO � EMPREITADAS E SERVIÇOS
DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 311/
960904 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503730408;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 6 e 7/030516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, o qual passa a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios João Alves Rodrigues,
Joaquim Pires Rodrigues, Francisco Pires Rodrigues e Raul Manuel
Pires da Cruz.

Mais certifico o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/030516.
Deslocação da sede para a Rua de Ramalho Ortigão, 25, rés-do-

-chão, esquerdo, freguesia de Queijas.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003206370

LACTALIS PORTUGAL � PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 356/
980116 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502984449;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 32 e 33/030516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 32/030516.
Cessação de funções de gerente de Bernard Decker, por renúncia,

em 24 de Março de 2003.
9 � Apresentação n.º 33/030516.
Facto: nomeação de gerente de Daniel Marie Jaouen, casado, re-

sidente em Laval, França, 7, Rue Lemercier de Neuville.
Data da deliberação: 8 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207422

SATELVÍDEO � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9354/
950330 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503398551;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/030516.

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

Facto: nomeação de gerente de Renato Joaquim Silvestre Gestora.

Data da deliberação: 8 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207236

WEBEXPERT � SERVIÇOS DE MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 216/
000330 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504919601;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/030519.

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: 17 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003229620

3DKAOS � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 171/
971103 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504010131;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/030519.

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: 20 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003229051

ROCKWELL AUTOMATION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 214/
960717 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500258406;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e data da apresen-
tação: 13/030516.

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

Recondução do gerente José Manuel Lado Mocho, em 30 de De-
zembro de 2002.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003205500

ROPOS � SOCIEDADE ABASTECEDORA
DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 778/
991007 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503089346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 37 e 39/030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 7.º e 8.º do contrato social, os quais passam

a ter a redacção seguinte:
ARTIGO 7.º

O capital social é correspondente à soma de duas quotas dos va-
lores nominais de 2500 euros, uma de cada sócio Rui Humberto Mar-
ques Malaquias e João Rodrigues Malaquias.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos,
com as assinaturas de dois gerentes, a excepção de actos de mero
expediente em que basta a de um só.
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Mais certifico o seguinte:
5 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/030520.
Cessação de funções de gerente de David dos Santos Alves, por

renúncia, em 23 de Abril de 2003.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207732

TRANSPORTES CENTRAIS DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 782/
030128 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500627185;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresen-
tação: 29/030520.

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

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003207767

PARCEIROS � CONSULTORES DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 452/
030512 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504991140; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/030512.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/030512.
Alteração de sede para a Rua de Carlos Anjos, 1067, rés-do-chão,

Amoreira, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003205713

M. C. E. � ESTUDO E DESENVOLVIMENTO
DE PROJECTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6958/
910320 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502550937;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/030513.

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: 13 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003127860

OPENLAND � SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 854/
020109 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505929511;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/030513.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 31/030513.

Deslocação da sede para a Avenida do Professor Dr. Cavaco
Silva, 75, edifício Tecnologia IV, Taguspark, lugar e freguesia de
Porto Salvo.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003204580

RIBERPENA ALIMENTAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 465/
000719 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502830891;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/030514.

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

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 30 de Abril de 2003.
Liquidatário nomeado: António Lopes Magalhães.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003205080

AGÊNCIA DO POBRAL � GABINETE DE CONTABILIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 086
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505451840; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 49/030401.

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

2 � Apresentação n.º 49/030401.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2.
Termos da alteração:
Sede: Avenida de 10 de Agosto, 163, 1.º, escritório 3/0, Seixal,

freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003172246

GESTIPRED � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 495
(Sintra); inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/
030401.

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

5 � Apresentação n.º 38/030401.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito pela única sócia.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócia e quota: Maria Virgínia da Silva António Bicho, com 5000

euros.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003210857
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JOÃO ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 403/
010711 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505629917;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 16 e 17/030502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/030502.
Cessação de funções de gerente de Hélder José da Silva Antunes,

por destituição, em 15 de Abril de 2003.
2 � Apresentação n.º 17/030502.
Facto: nomeação de gerente de Carlos Henrique Silva Antunes.
Data da deliberação: 15 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003122826

JOSÉ DIAS DE MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 489
(Sintra); inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 44/
030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social com reforço do capital de 9975,96
euros para 50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º e 3.º,
n.º 1, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários ocasio-
nais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 27 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Mar-
tins Dias de Macedo, e outra do valor nominal de 22 500 euros,
pertencente à sócia Laurinda Ribeiro Gaspar Dias de Macedo.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003152652

RODHOT � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 795
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504602918; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 83/030319.

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

2 � Apresentação n.º 83/030319.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884880

MANUEL AUGUSTO SIMÕES BARATA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7419
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502817429; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 18/030805.

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

8 � Apresentação n.º 18/030805.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de

reservas livres.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Josefino Manuel Silva Ferreira, com 2500 euros;

Maria Madalena de Abreu Pereira da Silva Ferreira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005789224

CORRECTO SKI IBÉRICA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SKI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 130
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503739405.

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

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/030625.
Cessação de funções da gerente Isabel Cristina Gonçalves de Ornelas

Teles Relvas de Assunção, por renúncia, em 1 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002575037

CHAVES COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9258
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503295027; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/030319.

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

4 � Apresentação n.º 14/030319.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003230025

RODRIGUES & FERREIRA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 713
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504501208; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 82/030319.

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

3 � Apresentação n.º 82/030319.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884898

DUARTE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 246
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502611448;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 19/030220.

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

5 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/030220.
Deslocação de sede para a Rua do Engenheiro Carlos Santos, 6,

cave esquerda, traseiras, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003134875

AMADHEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5236
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502120860; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/030220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas dos valores nominais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003134948

OEIRAS VIVA � GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVOS, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2/
010619 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505351064;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 14/030303.

Certifico que, em relação à empresa muicipal em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/030303.
Recondução do fiscal único.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003169750

AMBIPORTO � TRATAMENTO DE EFLUENTES, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 28/
010524 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505051478;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2, averbamentos
n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 19 a 23/030414.

Certifico que, em relação ao agrupamento em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/030414.
Cessação de funções do administrador do conselho de administra-

ção de Francisco Artur Vitorino da Silva Borges, por renúncia, em
26 de Setembro de 2001.

2 � Apresentação n.º 20/030414.
Facto: nomeação de administrador do conselho de administração,

de Ana Carla Diogo Lopes, solteira, maior, residente na Rua do So-
breiro, 399, habitação 22, Senhora da Hora, Porto.

Prazo: para completar o mandato em curso de 2000-2001.
Data da deliberação: 12 de Outubro de 2001.
1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 21/030414.
Facto: recondução dos órgãos sociais.
Prazo: biénio de 2002/2003.
Data da deliberação: 24 de Junho de 2002.
1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 22/030414.
Cessação de funções de administradora do conselho de adminis-

tração de Arminda Maria Grazina dos Santos Gil Detering, por re-
núncia, em 12 de Fevereiro de 2003.

3 � Apresentação n.º 23/030414.

Facto: nomeação de administrador do conselho de administração,
de Ana Sofia de Carvalho Fernandes Dias, solteira, maior, residente
na Avenida de Portugal, 12, 2.º, Carnaxide, Linda-a-Velha.

Prazo: para completar o mandato em curso de 2002-2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003231137

CERTAME RH � GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 157/
960624 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502885475;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 53/030402.

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

Facto: nomeação de gerente de Miguel Costa Gomes de Lima
Mayer, casado, residente na Rua de Costa Pinto, 8, 7.º, Paço de Ar-
cos.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005837245

N. T. C. � NOVAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5919/
830311 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501534040;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 62/030415.

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: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005837237

FILIREJO � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 943/
010123 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505285991;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/030410.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/030410.
Cessação de funções dos gerentes António Rodrigues Filipe e Maria

do Fetal Rosa Cerejo Filipe, por renúncia, em 20 de Março de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003221506

CARLOS SARAIVA II � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 932/
010117 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505268000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/030407.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 51/030407.
Recondução dos órgãos sociais.
Período: biénio de 2003-2004.
Data da deliberação: 7 de Março de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005837202
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BABCOCK LUSITANA � TUBAGENS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 023-
-A/970818 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 501553223; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
28/030404.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 520 000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e representado por 104 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003237631

ENDPOINT � TECNOLOGIA DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 274/
010522 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505421410;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
datas das apresentações: 57/030404 e 16/031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, os quais

passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Tiago
Miguel Pateiro Inácio e João Boaventura Felizardo Moura Gonçal-
ves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme foi deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são
desde já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois
gerentes para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

Mais certifico o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 57/030404.
Cessação de funções dos gerentes José Alexandre Casal da Silva

Sequeira e Milton Jorge da Silva Pires, por renúncia, em 24 de Mar-
ço de 2003.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003268901

HYDRO ALUMÍNIO PORTALEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1709
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500396361.

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

30 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/030903.
Aprovação do projecto de fusão, em 11 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884804

VENDAVE � COMÉRCIO AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5896 (Sin-
tra); identificação de pessoa colectiva n.º 502363290; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030409.

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

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 2/030409.
Deslocação de sede para a Rua da Cidade de Lagos, 8, 2.º-B, Casal

da Cavaleira, Algueirão-Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003158707

MARNÓ � OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 546
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504467018; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 45/030409.

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

2 � Apresentação n.º 45/030409.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003221280

THYSSEN � SERVIÇOS TÉCNICOS, S. A.
(sucursal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8739
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 980093422.

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

12 � Apresentação n.º 20/030228.
Alteração de firma da representada e da representante.
Firma da representada: THYSSENKRUPP � Servicios Técnicos

S. A., sociedade unipessoal.
Firma da representante: THYSSENKRUPP � Servicios Técnicos

S. A., sociedade unipessoal, sucursal em Portugal.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168400

TELEDINÂMICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 302
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504371150; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 51/030401.

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

2 � Apresentação n.º 51/030401.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001189222

ASCENSORES, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 183
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 980141702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 21/030228.
Alteração de firma da representada e da representante.
Firma da representada: THYSSENKRUPP � Servicios Corpora-

tivos, S. A., sociedade unipessoal.
Firma da representante: THYSSENKRUPP � Servicios Corpora-

tivos, S. A., sociedade unipessoal, sucursal em Portugal.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168389

UNICHAMA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA AQUECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 306
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506215571;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030404.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/030404.
Deslocação de sede para a Estrada Nacional n.º 9, armazém A,

Mimosas, freguesia de Montelavar, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003173943

M. GALHANO � MONTAGENS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 593
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503611808; inscri-
ções n.os 6 e 8; números e data das apresentações: 43 e 45/030407.

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

6 � Apresentação n.º 43/030407.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado em dinheiro e

subscrito pelo sócio José Manuel Faustino Galhano, com a quantia
de 2253,60 euros, e pelo sócio Joaquim Manuel Nunes Miranda, com
a quantia de 751,20 euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas (unificadas):
1) José Manuel Faustino Galhano, com 3750 euros.
2) Joaquim Manuel Nunes Miranda, com 1250 euros, que ficaram

a ser os únicos sócios da aludida sociedade e, nessa qualidade, delibe-
ram alterar a redacção dos artigos 3.º e 3.º do contrato social, os
quais passam a ter o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma de 3750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Faustino Galhano, e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio
Pedro Oliveira Galhano.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo do sócio José Manuel Faustino Galhano,
já designado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos pela intervenção do
gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000730680

ARMAÇÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 151
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503519898; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 41/030407.

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

4 � Apresentação n.º 41/030407.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003237720

CARVILÉCTRICA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 268
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504396307; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 49/030407.

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

2 � Apresentação n.º 49/030407.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884855

ELEVABRANTES � ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9275
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503298816;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; número e
data das apresentações: of. e 69/030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerentes Ilda Atanélia Marques Pedra Amante e Jesuvino da Con-
ceição Marques Amante, por renúncia, em 13 de Março de 2003, e
foi ainda modificado pacto social, tendo a sociedade passado a ser
uma sociedade unipessoal, a qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELEVABRANTES � Elevação
e Equipamentos Industriais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Tapada das Mercês, Rua Dois, lote 67, armazéns 1 e 2, freguesia das
Mercês, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e manutenção de eleva-
dores e de equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma única quota com o mesmo valor no-
minal, detida pela sócia Orona S. Coop.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir à sócia única prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
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sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme decidido pela sócia única.

2 � Salvo deliberação em contrário da sócia única, os gerentes
não serão remunerados.

3 � A gerência deverá ser desempenhada pessoalmente pelos
gerentes nomeados, sem prejuízo da possibilidade de constituir man-
datários ou procuradores da sociedade para a prática de determina-
dos actos ou categorias de actos.

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

ARTIGO 7.º

A sociedade e a sócia única ficam autorizadas a celebrar entre si
quaisquer negócios jurídicos, desde que os mesmos sirvam a prosse-
cução do objecto social da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sócia única poderá ser representada por qualquer pessoa, por si
nomeada, por carta, nas suas decisões.

ARTIGO 9.º

Por deliberação da sócia única podem ser derrogadas as normas
legais dispositivas.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003121013

SINTRA 2000 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8886
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503222844; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/030408.

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

2 � Apresentação n.º 11/030408.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003220410

VOLANTE 91 � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6388
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502546433.

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

8 � Apresentação n.º 40/030409.
Designação para gerente de Sérgio Paulo de Jesus Mira, em 17 de

Março de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003221255

TECNILACA � LACAGEM DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3284
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501335560.

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

31 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/030903.
Aprovação do projecto de fusão, em 11 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884634

RAMIRO ANDRADE � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 961
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505303949.

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

2 � Apresentação n.º 66/030416.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Março de 2003.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185593

TABACARIA IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 153
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503519944; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/030417.

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

3 � Apresentação n.º 3/030417.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003212019

PSICOGESFORMA � GABINETE INTEGRADO
DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 265
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505518074; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/030417.

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

2 � Apresentação n.º 24/030417.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185399

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 252/
971202 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504028359;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 48 e 49/030508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Deslocação de sede para a Rua da Quinta do Pinheiro, 16, 1.º piso,
freguesia de Carnaxide, Oeiras.

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Abel Augusto Esteves

de Aguiar; vogais � José Manuel de Oliveira Neto e Carlos José de
Oliveira Cristóvão.

Fiscal único � Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito, residente na Rua de Visconde Moreira Rey, 14,
Linda-a-Pastora; efectivo � José Martins Correia, revisor oficial de
contas.

Prazo: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003170014
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NOVIDADE 2000 � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 265
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503973017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 35 e 36/030502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Paulo Renato Cardoso Figueiredo, por renúncia, em 4 de
Fevereiro de 2003, e foi ainda alterado parcialmente o pacto social,
quanto aos artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Maria Catarina Rodrigues
Nunes Cartaxo.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003123164

SOMILAB � ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 761
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504655795; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/030305.

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

2 � Apresentação n.º 6/030305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003169997

MAGOPI VD � REPRESENTAÇÕES, UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9353
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503320625; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/030305.

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

2 � Apresentação n.º 9/030305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003254013

SANTA MARIA � DROGARIA, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6065
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502423129; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/030303.

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

2 � Apresentação n.º 8/030303.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003169725

NUMERALFA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5098
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502071117.

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

4 � Apresentação n.º 34/030305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000801625

SOMARINHA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 820
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502464186.

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

14 � Apresentação n.º 25/030804.
Designação dos órgãos sociais, em 14 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Renato de Albuquerque,

casado, residente em Viela da Beloura, 7, Quinta da Beloura, Sintra;
vogais �Miguel Maria de Sousa Ribeiro Telles, casado, residente em
Viela da Beloura, 7, Quinta da Beloura, Sintra, e Nuno Miguel Cabral
da Silva Nunes, casado, residente em Viela da Beloura, 7, Quinta da
Beloura, Sintra.

Conselho fiscal: presidente � Manuel L. Brito & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua da
Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, representada por Manuel Lázaro Oliveira
Brito, revisor oficial de contas; vogais � Isabel Maria Duarte Silva
Sepúlveda da Gama Castanheira, casada, residente em Viela da Be-
loura, 7, Quinta da Beloura, Sintra, e Pedro Montenegro Valadas
Martins, casado, residente em Beloura Office Park, Edifício 6, 2.º,
Quinta da Beloura, Sintra; suplente � Rosalba Maria Cocco Mercante
Ferro, residente na Rua de Santo António, 75, 3.º, escritório 1, Faro.

Prazo: biénio de 2003-2004.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003204946

SOMARINHA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 820
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502464186.

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

12 � Apresentação n.º 43/030513.
Deliberação da manutenção de domínio total.
Sociedade dominante: SOMALFA � Gestão e Investimentos Imo-

biliários, S. A.
Data: 7 de Maio de 2003.
13 � Apresentação n.º 35/030717.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: SOMALFA �Gestão e Investimentos

Imobiliários, S. A.
Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Modalidade: transferência global de património.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005893331
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FRICARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 181
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500414220.

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

31 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 27/030818.
Cessação de funções de administrador, de João Pedro Costa Forte,

por renúncia, em 1 de Agosto de 2003

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002562830

M. P. � ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 987
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505404125; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
número, e datas das apresentações: 26/030519 e 81 e 82/030812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a fabricação e montagem de
estruturas de construção metálicas, nomeadamente portas, janelas e
elementos similares, em alumínio, ferro e outros metais, remodela-
ção de edifícios, instalações eléctricas, instalação, reparação e ma-
nutenção de canalizações; revestimento de pavimentos e de pare-
des; pintura e colocação de vidros, comércio de acessórios de alumínio,
ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e simila-
res.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 81/030812.
Cessação de funções de gerente de Nuno José Miranda da Silva

Policarpo, por renúncia, em 28 de Maio de 2003.
4 �Apresentação n.º 82/030812.
Designação para gerente de David Santana Martins, em 28 de Maio

de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003256342

BARCAVET � CLÍNICA VETERINÁRIA
DE BARCARENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 556/
010913 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505052180;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 69/030409.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003221182

MEDFARMA � EDIÇÕES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 468/
961127 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503789232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/030408.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/030408.

Deslocação da sede para a Alameda de António Sérgio, 22, 4.º, B,
edifício Amadeo de Souza Cardoso, Miraflores, Algés, Oeiras.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003220836

EUROMEDICE � EDIÇÕES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8402/
930930 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503080730;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/030408.

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

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 38/030408.
Deslocação da sede para a Alameda de António Sérgio, 22, 4.º, B,

edifício Amadeo de Souza Cardoso, Miraflores, Algés, Oeiras.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003220801

REVISFERMA � EDIÇÕES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 044/
981127 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504308050;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/030408.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 40/030408.
Deslocação da sede para a Alameda de António Sérgio, 22, 4.º, B,

edifício Amadeo de Souza Cardoso, Miraflores, Algés, Oeiras.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003220844

REBELO, ANTUNES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1903
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500580499; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/030220.

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

3 � Apresentação n.º 9/030220.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003174710

SISTEMAS MCDONALD�S PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9258/
950518 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502167017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 18; números
e data das apresentações: 52 e 53/030529.

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

16 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 52/030529.
Cessação de funções do gerente Charles Hamilton Bell, por desti-

tuição, em 28 de Fevereiro de 2003.
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18 � Apresentação n.º 53/030529.
Facto: nomeação de gerente de Russel Patrick Smyth, casado,

residente em 44, Stone Creek Drive Lemont Illonois, Estados Uni-
dos da América.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005838560

PROSONIC � PRODUTOS DE IMAGEM
E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 096/
970929 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504030213;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 29/030526.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Abel Augusto Esteves

de Aguiar, casado; vogais � José Manuel de Oliveira Neto, casado,
e Carlos José de Oliveira Cristóvão, divorciado.

Fiscal único � Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito; suplente � José Martins Correia, revisor ofi-
cial de contas.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 24 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003271430

INDÚSTRIA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 058
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501500480; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 81/030221.

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

Designação dos órgãos sociais, em 28 de Dezembro de 2001.
Conselho de administração: Gilbert Villa-Massone, casado, residente

em 64, Rue des Cormeilles, Herblay, Val D�Oise, França; Philippe Claude
Dominique Meyer, casado, residente em 7, Avenue de L�Orée, Rhode-
-Saint-Génèse, Bélgica e José Manuel Faial Palhares, casado, residente
na Rua de António Sérgio, célula A, 2.º, esquerdo, Agualva-Cacém.

Fiscal único � Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Liberdade, 245,
7.º, Lisboa, representada por Jorge Manuel Santos Costa, revisor
oficial de contas; suplente � Carlos Marques Bernardes, revisor ofi-
cial de contas, casado, residente na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 42, 2.º, letra A, Lisboa.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003135898

PRESSENI � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ELECTRICIDADE NAVAL E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 073
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502956020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresen-
tação: 79/030221.

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

11 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 79/030221.
Recondução dos gerentes, em 28 de Dezembro de 2001.
Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003175660

UNIARME � MARKETING, SERVIÇOS PROMOCIONAIS, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 52
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504037641; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 51/030226.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Apresentação n.º 51/030226.
Alteração parcial dos estatutos.
Artigo alterado: 12.º, n.º 1.
Termos da alteração:
Direcção: é composta por sete membros, um presidente, um vice-

-presidente, três vogais, um secretário e um tesoureiro, a designar
em assembleia geral.

Órgãos sociais: direcção: presidente � Manuel Marques dos Santos
Cavaco, S. A., Gândara, Sanfins, Apartado 94, Santa Maria da Feira,
que designou para exercer o cargo em nome próprio, Manuel Marques
dos Santos Cavaco; vice-presidente � UNICOFA � Cooperativa
Abastecedora de Produtos Alimentares, CRL, com sede em Areal Gor-
do, Faro, que designou para exercer o cargo em nome próprio Mário
Palma Gonçalves; tesoureiro � MALAQUIAS � Distribuição Alimen-
tar, L.da, com sede na Rua de 16 de Maio, Zona Industrial, apartado
558, Ovar, que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Fernando Rocha Malaquias; secretário � CARPAN � Cooperativa
Abastecedora dos Retalhistas de Produtos Alimentares do Norte, CRL,
com sede na Rua de Terramonte, 722, Gueifães, Maia, que designou
para exercer o cargo em nome próprio, José Eduardo Ribeiro Aguiar;
vogais � Fernando Lopes & Silva, L.da, com sede no Casal, Oleiros,
Ponte da Barca, que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Manuel Barreto Lopes; Caetano & Mont�Alverne, S. A., com sede na
Rua de São Gonçalo, 223, apartado 91, Ponta Delgada, que designou
para exercer o cargo em nome próprio, Mário Baptista Mendes Cae-
tano, e CORFOZ � Cooperativa dos Retalhistas de Mercearia da Fi-
gueira da Foz, CRL, com sede em Chã, Tavarede, apartado 120, Fi-
gueira da Foz, que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Carlos Alberto Simões Loureiro; suplente � Albano Machado Pereira
& C.ª, L.da, com sede na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 193, Fonte
Sagrada, Paredes, que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Luís Alberto Castanheira de Figueiredo.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Nunes & Fernandes, L.da,
com sede na Rua da Bela Vista, 8, Cacém, que designou para exercer
o cargo em nome próprio, Manuel Nunes; secretário � A Luta �
Comércio e Distribuição de Produtos de Consumo, CRL, com sede
na Rua das Fisgas, 40, Alcoitão, Alcabideche, que designou para exer-
cer o cargo em nome próprio Fernando Pedro da Mota; relator �
EMATER � Empresa Abastecedora de Mercearias Terceirense, S. A.,
com sede na Canada Manuel Vaz, São Bento, apartado 110, Angra
do Heroísmo, que designou para exercer o cargo em nome próprio,
António Gonçalves de Sousa.

Prazo: biénio de 2003-2004.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003241930

EDICITI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 618
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504580353; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 89/030226.

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

4 � Apresentação n.º 89/030226.
Designação para gerente de Armindo José Pinto Morgado, em 21

de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168117

VARELA & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 073
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503491438; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 90/030226.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 � Apresentação n.º 90/030226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003241914

MARQUES & FERREIRA TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7923
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502968559; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 39/030226.

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

2 � Apresentação n.º 39/030226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2002.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003241850

T. J. � ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 144
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502383291;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresen-
tação: 51/030228.

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

16 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 51/030228.
Deslocação de sede para a Avenida do General Barnabé António

Ferreira, 40, loja A, Sabugo, freguesia de Almargem do Bispo, Con-
celho de Sintra.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003218602

SOMALFA � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6466
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502078421.

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

23 � Apresentação n.º 36/030717.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: SOMARINHA � Construções, S. A.
Modalidade: transferência global de património.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005893323

BELFERRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 535
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504005502.

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

10 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 40/030630.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de admi-

nistração, por renúncia em 30 de Abril de 2003, e do fiscal único
efectivo e suplente, por renúncia, em 11 de Junho de 2003.

11 � Apresentação n.º 41/030630.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Maio de 2003.
Conselho de administração: presidente � Luciano Manuel Ferreira

dos Anjos, divorciado, residente na Rua do Dr. Alfredo Costa, 48,
1.º, frente, Sintra; administradores � Vítor Manuel Ribeiro Fernandes,
casado, residente na Rua de Fernando Pessoa, 1, Mem Martins, e
Paulo Jorge Silva Baptista, casado, residente na Rua de Fernando
Pessoa, 1, Mem Martins.

Fiscal único � Moore Stephens & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Óscar Monteiro
Torres, 18, rés-do-chão direito, Lisboa, representada por João José
Lopes, revisor oficial de contas; suplente �A. Gonçalves Monteiro
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida do Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa, representa-
da por António Gonçalves Monteiro, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000792979

MEDIFREDAMI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 924
(Sintra).

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

2 � Apresentação n.º 26/020227.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas: Paulo do Carmo Goes, com 2500 euros, e

Frederico Soromenho do Carmo Goes, com 2500 euros.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828459

DORVENDING � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 045
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506037509.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação of/030522.
Cessação de funções de gerente de José Manuel Serigado Pereira,

por renúncia, em 27 de Março de 2003.
4 � Apresentação n.º 37/030522.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.
1 � Averbamento n.º 2, apresentações n.os 38 e 39/030522.
Deslocação de sede para a Alameda de Armindo de Carvalho, 5-A,

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

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003257772

ANNO, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 131
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504912194.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 63/030912.
Aprovação do projecto de cisão-fusão, em 25 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828467

FRICARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 181
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500414220.

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

32 � Apresentação n.º 49/030207.
Designação para administradores-delegados de Jorge Manuel Gon-

çalves Caniço e Juan José Guibelalde Iñurrite, em 30 de Setembro de
2003.

33 � Apresentação n.º 50/030207.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 9.º e 10.º
Termos de alteração:
Forma de obrigar:
a) Com a intervenção de um administrador-delegado, para actos

ou contratos desde que o valor não exceda 50 000 euros;
b) Com a intervenção conjunta de dois administradores para ac-

tos ou contratos de valor superior a 50 000 euros, com exclusão
expressa dos actos previstos na alínea c);

c) Com a intervenção conjunta de três administradores para a
prática dos seguintes actos:

i) Aquisição, alienação, oneração, arrendamento ou trespasse de
quaisquer bens imóveis ou estabelecimentos;

ii) Aquisição, alienação, oneração de quaisquer participações de
sociedade noutras sociedades;

iii) Contracção de empréstimos ou celebração de contratos de finan-
ciamento, incluindo empréstimos e financiamento a longo prazo in-
ternos ou externos;

iv) Prestação de cauções e quaisquer garantias pela sociedade;
d) Com a intervenção de um membro da comissão executiva;
e) Com a intervenção de um mandatário.
Fiscalização: compete a um fiscal único.
Duração dos mandatos: um ano.
34 � Apresentação n.º 51/030207.
Designação do fiscal único, em 23 de Janeiro de 2003.
Fiscal único � Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 90,
6.º, Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves, revisor ofi-
cial de contas; suplente � Óscar Manuel Machado de Figueiredo,
casado, revisor oficial de contas, com sede na Rua do Dr. António
Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Prazo: ano de 2003.
31 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 47/030709.
Cessação de funções de administrador de Miguel Ibarrola Lopez,

por renúncia em 26 de Fevereiro de 2003.
35 � Apresentação n.º 48/030709.
Designação para administrador de José Luís Macho Conde, resi-

dente na Avenida da Europa, 24, Alcobendas, Madrid, em 28 de Fe-
vereiro de 2003.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003193227

BOM HÁBITO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 217
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503954632;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 21 e 23/030313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Joana Maria Palminhas Carapinha, por renúncia, em 27
de Novembro de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 939,90 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 469,95 euros, uma de cada um dos sócios Maria Angelina
Palminhas Júnior e Armindo Morgado Filipe.

Gerente designado: Armindo Morgado Filipe.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003231196

AMIPRÉDIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 256/
980609 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504185705;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/030313.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, o qual passa a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros,
correspondente à soma de quatro quotas iguais de 187 500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003231340

JPC � COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 034
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505127750; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 64/030313.

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

2 � Apresentação n.º 64/030313.
Designação para gerente de João Pedro dos Santos Pinto, em 1 de

Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003272810

ESIL � EMPRESA DE SOM E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5507/
890901 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502218690;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 78/030313.

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: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003273468

MALACA & SERRA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 404
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503999709; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 89/030314.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 600 000$
para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios José Manuel Ferreira Malaca e Maria Isabel Vieira de Campos
Ferreira Malaca.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884111

JOAQUIM PAULO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 575
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504940198;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 71/030314.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 71/030314.
Deslocação de sede para a Avenida de Nossa Senhora da Espe-

rança, 137, rés-do-chão, Fontanelas, freguesia de São João das
Lampas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003254056

BAIÃO & ROSADO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 649
(Sintra); inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 62/
030314.

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

4 � Apresentação n.º 62/030314.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003260048

ORLANDO & GONÇALVES � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 419
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504896717; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 54/030317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 25 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º e aditado o 7.º,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 12 500
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 100 000 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003231986

SOMINAZA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA NAZARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 628
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504189220; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 39/030930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, tendo sido alterados os artigos 2.º, e
5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Miguel Torga 26, loja
esquerda, Tapada das Mercês, Algueirão-Mem Martins, Sintra.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Joel Carlos
Cancelinha Teixeira.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005768030

JACINTO & SOARES � PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 462
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506530175; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 65/030801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, tendo sido alterado o artigo 1.º (cor-
po), o qual passa a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade mantém a firma Jacinto & Soares � Peças Auto, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. João de Barros, 93-C, Mercês, fre-
guesia de Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828297

PERGAMINHO � DISTRIBUIDORA DE LIVROS
E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 697-
-A (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502573023;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 5/030909.

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

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/030909.
Deslocação de sede para a Rua da Alegria, 486, freguesia de

Alcabideche, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002571015
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SINÓPSIA � PRODUTOS QUÍMICOS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 476
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500824517; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 69/030806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato social, tendo sido alterado o artigo 2.º, n.º 1, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Xetaria, Campina
Pequena, Idanha, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005886009

PACTUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7740
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502910178.

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

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 40/030410.
Deslocação de sede para a Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro,

lote F-1, loja B, Casal de Ouressa, freguesia de Algueirão-Mem Mar-
tins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003221646

COLÉGIO OS PIRATAS E TRAQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 697
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505897008; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/030410.

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

2 � Apresentação n.º 10/030410.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003221476

OS ANJINHOS � MODAS E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 884
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504099698; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 52/030411.

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

2 � Apresentação n.º 52/030411.
Dissolução.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003266291

AQUA PROTECT PORTUGAL � SANEAMENTO
DE TUBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 370
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503961728;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 5 e 6/030414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Michael Félix Strieve, por renúncia, em 15 de Janeiro de
2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está totalmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia S. P. C. I. � Sociedade
Portuguesa de Comércio Internacional, L.da, e uma no valor nomi-
nal de 100 euros, pertencente ao sócio Miguel Félix Scheder-Bieschin.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003266488

ALBANO & DÁRIO DUARTE � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 021
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505123126; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 35/030414.

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

2 � Apresentação n.º 35/030414.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003267522

QUINTA DE SÃO FRANCISCO XAVIER � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 042
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504680218;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 36 e 37/030415.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Paula Cristina Rodrigues Soares, por renúncia, em 13 de
Janeiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessário a assinatura de um gerente.
3 � (Mantém-se.)
4 � Mantém-se nomeada gerente a não sócia Ana Cristina Mar-

cos Consolado, casada, residente na Rua de Sidónio Muralha, 3, 1.º-B,
em Rio de Mouro, Sintra.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003220461

R. S. P. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 661
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503292141; inscri-
ção n.º 6; números e data da apresentações: 47 e 48/030416.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 10 000
euros para 35 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, n.º 1, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 35 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas de 17 500 euros cada uma, uma
de cada um dos sócios Élia Maria Heleno de Carvalho e Sousa Pinto
e Rogério Sousa Pinto.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185453

CITIMARK � ESTUDOS EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 133
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503149721; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 28/030416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, 2.º, n.º 1 e
3.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UNITY � Estratégia de Marketing e
Comunicação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fonteireira, fregue-
sia de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a estratégia de marketing e comuni-
cação, formação profissional e desenvolvimento de estudos empre-
sariais e marketing.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185194

THYSSEN INGENIERIA Y SISTEMAS, S. A.
(sucursal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8277
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 980086760.

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

13 � Apresentação n.º 22/030228.
Alteração de firma da representada e da representante.
Firma da representada: Thyssenkrupp Ingenieria Y Sistemas, S. A.,

sociedade unipessoal.
Firma da representante: Thyssenkrupp Ingenieria Y Sistemas,

S. A., sociedade snipessoal, sucursal em Portugal.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168397

MELRIO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 832
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503662240.

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

8 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 53/030410.

Cessação de funções de gerente de Zita Maria Lavrador Alves
Areias, por renúncia, em 3 de Abril de 2003.

11 � Apresentação n.º 54/030410.
Designação para gerentes de Sónia Isabel do Carmo Monteiro e

Sónia Carla Argêncio Nogueira Rodrigues, em 3 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003144188

SOVISTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8607
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503143081.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/030410.
Deslocação de sede para Quiosque dos Jornais, Esplanada Vasco

da Gama, Praia das Maçãs, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003221492

CENTRO DIETÉTICO TAPADA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 741
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505023695.

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

2 � Apresentação n.º 8/030902.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 11 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002359938

SETRATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 172
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503519715.

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

5 � Apresentação n.º 25/031027.
Deliberação da redução do capital.
Montante da redução: 199 398,94 euros.
Data da deliberação: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005869015

TIRONE-NUNES � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 818
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504464752;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 54/030904.

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

Cessação de funções de gerente de Rui de Almeida Rodrigues dos
Santos Alves, por renúncia, em 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005790028
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SADELECT � SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 968
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504366106; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/030908.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002485461

CABIPILAR � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7689
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502896876; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/030812.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2003.
Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram

depositados, na pasta respectiva, os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001083696

PREDIESTEVES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 632
(Sintra).

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

3 � Apresentação n.º 17/030813.
Designação para gerente de Carla Alexandra Simões de Almeida

Esteves, casada, residente na Rua do Zambujal, 1, 4.º, D, Mem
Martins, em 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005796980

MUCIFAUTO � REPARAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7286
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502786655.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/030813.
Cessação de funções de gerente de António João Valente Nunes,

por renúncia, em 31 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002571848

A. DUARTE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 421
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504000365;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: of. e 5/030901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros

para 25 000 euros, e foram alterados os artigos 3.º (corpo) e 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de 20 000 euros, pertencente ao sócio Artur Fernando Duarte
Ferreira Vieira, e uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente
ao sócio Nuno Miguel Proença Ferreira Vieira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Artur Fernando
Duarte Ferreira Vieira, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para obrigar a sociedade.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou
funções de gerente Luís António Nobre da Silva, por renúncia, em
26 de Agosto de 2003.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780731

ATLANTIC STAR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 647
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504381121.

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

3 � Apresentação n.º 18/030901.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780251

BELGINÁSIO � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 726
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503631760.

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

3 � Apresentação n.º 44/030903.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780910

TRINTA GEP � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 736
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504287770.

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

4 � Apresentação n.º 45/030903.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780928

QUATROCENTOS, EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6786
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502653990.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 43/030903.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780901

SILVA, ROLDÃO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4976
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502016353;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 36 e 38/030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente José do Nascimento Silva, Alberto Antunes Ferreira
e Álvaro Llisto Ferreira, por renúncia, em 18 de Julho de 2003, e
foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e
6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5988
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 1497 euros,
pertencente ao sócio Domingos Alberto Paulino Formigal, e outra
de 4491 euros, pertencente ao sócio Pedro José Pereira da Silva.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Pedro José
Pereira da Silva, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente,
ou de um mandatário com poderes determinados.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005781274

RICARDOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 093
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503728713; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 61/030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 2.º, n.º 1, e
3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ÉTHOS � Mediação Imobi-
liária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Calçada da Rinchoa, 42-G-1, lugar de
Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005790044

FERROVIAS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 306
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501979930.

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

38 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 88/030618.
Ratificação em 20 de Dezembro de 2002.
33 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 89/030618.
Cessação de funções de vogais do conselho de administração de

Gonçalo Nuno Gomes de Andrade de Moura Martins e João Carlos
de Jesus Marreiros Rodrigues Loureiro, por renúncia, respectivamente,
em 28 e 21 de Março de 2003.

38 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 6/031029.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de José

Pedro Castanheira Rodrigues, por renúncia, em 21 de Março de 2003.
39 � Apresentação n.º 90/030618.
Designação para vogal do conselho de administração de Luís José

Donas Boto Vaz Pato, casado, residente na Alameda da Quinta de San-
to António, 5, núcleo 1, 6.º, direito, Lisboa, em 20 de Maio de 2003.

Prazo: quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828726

ELECTRO INSTALADORA LEMOS & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 183
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503743470.

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

3 � Apresentação n.º 1/030904.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005841668

BOA MARÉ � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 229
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505823713.

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

2 � Apresentação n.º 46/030905.
Designação para gerentes de Ana Sofia Marques dos Santos e Teresa

Alexandra Marques dos Santos, em 26 de Novembro de 2001.
2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 47/030905.
Cessação de funções de gerente de Ana Sofia Marques dos Santos,

por destituição, em 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005790958

CARRANQUINHA & FILHO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 929
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503684708; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 43/030905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763764

SO 3 � SOCIEDADE IMPORTADORA IRMÃOS PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9805
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503443956; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 62/030905.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763772

SILVA & COELHO MATEUS � URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6154
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502447044; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 25/030905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005790583

RESTAURANTE CHINÊS RUBI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 693
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503632694;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 38 e 39/030910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5985,58
euros para 15 000 euros, tendo sido alterados os artigos 4.º e 5.º
(corpo), que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
7500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Wang Kuannan
e Wang Weigang.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Wang
Kuannan, já nomeado gerente, e Wang Weigang, que, desde já, fica
nomeado gerente.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou
funções de gerente Wang Xuemei, por renúncia, em 9 de Junho de
2003.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005750247

JOÃO HENRIQUE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 910
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500149712; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/030905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005790575

GOUVEIA & HENRIQUES, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 912
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506478963;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. e 15/030908.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Ana Paula Soares Henriques Paiva, por renúncia, em 31
de Julho de 2003, e foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada, ambas da sócia Susana Paula de Sousa Gouveia Freitas.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Susana Paula
de Sousa Gouveia Freitas, já nomeada gerente.

2 � Para 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.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005791482

VANRUB � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 579
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/
030813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, n.º 1, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de
propriedades e das adquiridas para esse fim, desenvolvimento de
projectos imobiliários, arrendamento, cedência temporária de espa-
ços e administração dos imóveis adquiridos pela sociedade.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005828882

SIMBIOSE � ARQUITECTURA E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 613
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504273558; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/030813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
1 000 000$ para 10 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 10 000 euros, cor-
respondente a uma quota de igual montante.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000803474
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CAESAR PARK HOTEL PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8327
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501933247.

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

35 � Apresentação n.º 33/020627.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Hiroshi Arai; vice-

-presidente � Takayuki Kawahara, casado, residente na Rua de Melo
e Sousa, 395, 2.º, B, Estoril; Rui José Reis da Costa; Dai Zenno,
casado, residente em Sierra Guadarrama, 40-301, Lomas Chapultepec,
México, e Taisuko Sasaki, casado, residente em 806-15, Katakura-
-Machi Kana Gawa-Ku, Yokohama City, Japão � vogal.

Conselho fiscal: presidente �Clive Brooks; vogais � Maria Cân-
dida Carvalho Peixoto, João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Jean Eric Gaign (efec-
tivo), e João Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por João Carlos de Almeida Fernandes
(suplente).

Período: triénio de 2002-2004.
Data da deliberação: 18 de Março de 2002.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

35 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/030305.
Cessação de funções dos administradores Hiroshi Arai, Takayuri

Kanahara, Rui José Reis da Costa, Dai Zenno e Taisuko Sasaki, por
renúncias, em 26 de Fevereiro de 2003, 26 de Fevereiro de 2003,
26 de Fevereiro de 2003, 19 de Fevereiro de 2003 e 10 de Dezem-
bro de 2002, respectivamente.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

36 � Apresentação n.º 29/030512.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: todos, com excepção dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1,

e 4.º, n.º 1.
Termos da alteração:
Administração: conselho composto por três, cinco, sete ou nove

membros.
Fiscalização: atribuída a um fiscal único.
Duração dos mandatos: quatro anos.
Forma de obrigar: com a assinatura:
a) Conjunta de dois administradores;
b) De um administrador mandatado pelo conselho;
c) Conjunta de um administrador e de um procurador mandatados

pelo conselho;
d) De um administrador-delegado;
e) De um procurador.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

37 � Apresentação n.º 30/030512.
Nomeação de titulares de órgãos sociais.
Administradores: David Michael Brush, casado, residente em 20

Park Square East, Londres, Inglaterra, e Manuel Domingos Braga
Pereira Coutinho, casado, residente na Rua do Vale do Pereiro, 16,
Lisboa, por deliberação de 16 de Abril de 2003.

Mandato: quadriénio de 2003-2006.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

35 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 31/030512.
Cessação de funções de Clive Brooks, Maria Cândida Carvalho

Peixoto, João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, e Ferreira, Pereira e Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas (anteriormente designada João Fernandes
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas), de mem-
bros do conselho fiscal, por renúncias, em 15 de Abril de 2003.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

38 � Apresentação n.º 32/030512.
Nomeação de titulares de órgãos sociais.
Fiscal único: efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monumental,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada por
Jean Eric Gaign, casado; suplente � João Carlos de Almeida Fer-
nandes, revisor oficial de contas, casado, com domicílio profissional
no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, delibe-
rada em 16 de Abril de 2003.

Mandato: quadriénio de 2003-2006.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

An. 1, apresentação n.º 53/030609.
Depósito do relatório do revisor oficial de contas, em anexo à

proposta de aquisição de participações tendente à aquisição ao do-
mínio total.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

39 � Apresentação n.º 6/030626.
Nomeação de titulares de órgãos sociais.
Administrador: Christopher Koutsinas, casado, residente em

Onslow Square, 17, Londres, Inglaterra, deliberada em 16 de Abril
de 2003, para cumprir o mandato em curso (2003-2006).

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

40 � Apresentação n.º 61/030711.
Projecto de cisão simples.
Modalidade: destaque parcial de património para constituição de

outra sociedade.
Menções da sociedade a constituir:
Firma: QPL � Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S. A.
Sede: Quinta da Penha Longa, Estrada da Lagoa Azul, Linhó, fre-

guesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.
Objecto: desenvolvimento, promoção e exploração urbanística

e turística de propriedades, nomeadamente na Quinta da Penha
Longa, compra e venda de imóveis para os indicados fins, gestão
hoteleira e de aldeamentos, quer individualmente quer em con-
junto com outras sociedades, prestação de serviços de consultoria,
planeamento, exploração, arrendamentos e administração de ba-
res, restaurantes, lojas, serviços de administração de apartamen-
tos turísticos ou similares e o comércio de móveis, equipamentos
e materiais de hotelaria.

Capital: 8 887 000 euros, representado por 1 777 400 acções de
5 euros cada.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

41 � Apresentação n.º 19/030829.
Aquisição do domínio total.
Sociedade dominante: BINCOMERC � Serviços de Consultadoria,

S. A.
Número de acções adquiridas: 1.
Causa: compra.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

42 � Apresentação n.º 59/031002.
Nomeação de titulares de órgãos sociais.
Conselho de administração: Ismael Clemente Orrego, casado, re-

sidente em Pena Santa, 10, 2.º, Madrid, Espanha; George Evagelos
Kountouris, casado, residente em Flat 57, Cadogan Square, Londres,
Inglaterra; José Manuel de Sousa, casado, residente na Rua do Vale
do Pereiro, 16, Lisboa; José Maria Xercavins, casado, residente em
Calle Pedro Berrugete, 1, Esplugues de Llobregat, Espanha, e José
Manuel Burgos Perez, casado, residente em Calle Padre Damian, 50,
6.º, Madrid, Espanha.

Data da deliberação: 16 de Abril de 2003.
Mandato: quadriénio de 2003-2006.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

43 � Apresentação n.º 60/031002.
Nomeação de secretário.
Efectivo: Jorge Salvador Picão Gonçalves, casado, residente na

Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 5.º, Lisboa.
Suplente: Maria Cristina Mendonça de Morais Sarmento Campilho,

solteira, residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 5.º,
Lisboa.

Data da deliberação: 16 de Abril de 2003.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

42 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/031014.
Cessação de funções de George Evagelos Kountouris, administra-

dor, por renúncia, em 9 de Junho de 2003.

O Conservador Destacado, (Assinatura ilegível.)

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005769525
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LISBOA � 1.A SECÇÃO

DAGRA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 302/871126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501903410; averbamento n.º 2; números e data das apresen-
tações: 31 e 32/20030915.

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

Cessação das funções do fiscal único efectivo e do suplente, por
renúncia, em 25 de Fevereiro de 2003.

Designação de fiscal único efectivo e suplente, em 15 de Novem-
bro de 2002.

Período: quadriénio de 2002-2005.
Efectivo: Ernest & Young Audit & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, S. A., com sede no Edifício República,
Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa,

Suplente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo, casado, residente
na Rua do Dr. António Martins, 21, 4.º, Lisboa (revisor oficial de
contas).

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332210

ACIT � ASSISTÊNCIA E CONDUÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 285/830722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385860; número e data da apresentação: 23/20021218.

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

Nomeação do conselho de administração para o quadriénio de
2003-2006, por deliberação de 28 de Março de 2000.

Presidente: Pierre Catlin ou Pierre Marie Emile Catlin, residente
em Rue Gatti de Gamond, 254, Bruxelas, Bélgica.

Administrador-delegado: Bernard Terlinden ou Bernard Marie
Esmond Michel Terlinden.

Administrador: Michel Rodaer ou Michel Jules George Rodaer,
residente em Rue Gatti de Gamond, 254, Bruxelas, Bélgica.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332236

DAGRA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 302/871126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501903410; averbamento n.º 1; números e data das apresen-
tações: 35 e 36/20030723.

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

Cessação das funções do administrador, por renúncia, em 18 de
Junho de 2003.

Designação de administrador, por deliberação de 19 de Junho de
2003.

Período: até ao final do mandato em curso (2001-2004).
Heinz Kipper, casado, residente em Alban-Köhler, Str. 11-65191,

Wiesbaden, Alemanha.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332201

DANCUN � INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2560/911014; identificação de pessoa colectiva
n.º 502633255; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 53 e 54/030704.

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

Deslocação de sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, 7, sala 11, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Designação de administrador único, em 24 de Maio de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Maria Teresa Rodrigues Pereira, solteira, maior, residente na

Avenida de Óscar Monteiro Torres, 54, 1.º, esquerdo, Lisboa.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003583882

ANTAVE PORTUGAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3730/930317; identificação de pessoa colectiva
n.º 502949015; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 6 e 7/030822.

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

Cessação das funções de administrador de Cândido Pedro António
Tavares, em 21 de Agosto de 2003, por destituição.

Designação de administrador único, em 21 de Agosto de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Feliciano Manuel Leitão Marmelada, separado judicialmente de

pessoas e bens, residente na Rua dos Soeiros, 338, 1.º, direito, Lis-
boa.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333984

ESAF � ESPÍRITO SANTO ACTIVOS FINANCEIROS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3660/930208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502933380; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 3 e 4/20020729.

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

Cessação de funções do administrador Mário Jorge Patrício Tomé,
por renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.

Designação para vogal do conselho de administração, em 31 de
Maio de 2002:

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires, residente na Avenida do
Major Neutel de Abreu, 195, 9.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333941

ACIT � ASSISTÊNCIA E CONDUÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 285/830722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385860; números e data das apresentações: 23, 24, 25 e
26/20021227.

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

Nomeação de secretário, por deliberação de 5 de Dezembro de
2002, para o quadriénio em curso de 2000-2003.

Efectivo: Manuel Maria Rosado dos Santos Vítor, residente na
Avenida da Liberdade, 224, Lisboa.

Suplente: Ana Isabel Lopes dos Santos Rodrigues Ventura, resi-
dente na morada anterior.
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Alteração do contrato quanto ao artigo 20.º e designação do fis-
cal único, por deliberação de 6 de Dezembro de 2002.

Fiscalização: compete a um fiscal único.
Duração dos mandatos: dois anos.
Fiscal único para o biénio de 2002-2003:
Efectivo: Martins Pereira & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Rua de Adelino Amaro da Costa, 3,
5.º, C, Paço de Arcos, Oeiras.

Suplente: João António de Carvalho Careca, revisor oficial de
contas, residente na Rua das Acácias, lote 89, São Domingos de Rana,
Oeiras.

Projecto de fusão por incorporação.
Modalidade: por transferência global do património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: AXIMA � Sistemas e Instalações, S. A.,

com sede na Rua de Alfredo da Silva, Quinta Grande, 8-A, 2.º, D,
freguesia de Alfragide, Amadora.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332244

ACIT � ASSISTÊNCIA E CONDUÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 285/830722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385860; averbamento n.º 1; números e data das apresen-
tações: 23 e 24/20030813.

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

Cessação de funções dos administradores, Michel Jules Georges
Rodaer, Pierre Marie Emile Catlin e Bernard Marie Edmond Michael
Terlinden, por terem renunciado em 16 de Janeiro e 24 de Março
de 2003, respectivamente.

Nomeação de administradores para o mandato em curso de 2002-
-2003, por deliberação de 28 de Março de 2003.

Presidente: Hervé Thomas, residente em 35, Terre Blanche, 13320
Bouc-bel-Air, França;

Vogais: Pedro Manuel Corte-Real Cruz, residente na Rua do Arco,
a Alcântara, 44, Lisboa, e João Manuel Lourenço de Jesus Ferreira,
residente na Avenida de João XXI, 72, 6.º, Lisboa.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332252

ACIT � ASSISTÊNCIA E CONDUÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 285/830722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385860; número e data da apresentação: 34/20031016.

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

Fusão por incorporação, mediante a transferência global do pa-
trimónio.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: AXIMA � Sistemas e Instalações, S. A.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332260

AGÊNCIA DE VIAGENS TAGUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 349/590218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011028; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20030925.

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

Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 500 000 euros, em

dinheiro, mediante a emissão de 500 000 novas acções.
Artigos alterados: 4.º e 5.º

Termos da alteração:
Capital: 1 177 658 euros, representado por 1 177 658 acções com

o valor nominal de 1 euro cada uma.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 177 658 euros e está integralmente
subscrito e realizado.

2 � (Mantém-se.)
3 � Mediante deliberação tomada por unanimidade dos votos

correspondentes ao capital social, a sociedade poderá exigir aos ac-
cionistas a efectivação de prestações acessórias de montante máxi-
mo global correspondente ao valor do capital social; as referidas
prestações serão gratuitas.

ARTIGO 5.º

O capital social é representado por 1 177 658 acções escriturais
nominativas com o valor nominal de 1 euro cada uma e incorpora-
das em títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções, sendo os títulos
assinados por dois administradores, podendo uma das assinaturas ser
feita por chancela.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2001101953

AGÊNCIA DE VIAGENS TAGUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 349/590218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011028; averbamentos n.os 1 e 3; números e data das apre-
sentações: 6, 7 e 8/20030410.

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

Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º, 15.º e 18.º, em 13
de Fevereiro de 2003.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a indústria de turismo, nomeada-
mente a prestação de serviços, agenciadores de viagens, bem como
a efectivação de qualquer actividade inerente a deslocações e estadas
turísticas e à organização de eventos, congressos e conferências,
dentro e fora do País.

Da administração da sociedade

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, constituído por cinco membros.

2 � A designação do presidente é feita pela assembleia geral.
3 � O conselho de administração delegará a gestão corrente da

sociedade num administrador (administrador-delegado).

ARTIGO 18.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Por um membro do conselho de administração e um mandatá-

rio;
c) Por um mandatário no âmbito do respectivo mandato.
2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

qualquer dos membros do conselho de administração ou de um só
mandatário com poderes para o acto.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Jai-
me Luís Valero Ribeiro, do fiscal único, Barroso, Dias, Caseirão e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, do suplente,
S. Fernandes, Barros, Fonseca & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, da secretária, Natália Cunha Garcia Alves No-
gueira da Silva, e do suplente, Alexandre Gonçalo Oliveira Perdigão,
por renúncia, respectivamente, em 14 de Fevereiro de 2003, 28 de
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Fevereiro de 2003, 28 de Fevereiro de 2003, 19 de Junho de 2002
e 19 de Junho de 2002.

Cessação de funções do presidente e do vogal do conselho de ad-
ministração, por renúncia, em 14 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000992927

DBO � EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES,
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3644/19930201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923954; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 33 e 34/20030508.

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

Cessação das funções do gerente João Pedro Leite da Costa Pe-
reira, por renúncia, em 2 de Dezembro de 1996.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 4.º, n.º 1, e
6.º, n.os 1 e 3, e eliminado o artigo 9.º, passando o artigo 10.º a 9.º
e assim sucessivamente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação de DBO �
Equipamentos e Instalações, Engenharia e Fiscalização, L.da, e passa
a ter a sua sede na Rua do Loreto, 13, 2.º, em Lisboa, freguesia da
Encarnação.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 160 000$, pertencente à sócia Sandra Cristina Suarez de
Matos Reis Marques de Mendonça, e duas, sendo uma do valor no-
minal de 200 000$ e a outra do valor nominal de 40 000$, ambas
pertencentes ao sócio Leopoldo Manuel Meleiro Poole da Costa.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade fica a cargo do só-
cio Leopoldo Manuel Meleiro Poole da Costa.

2 � (Mantém-se.)
3 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus ac-

tos ou contratos pela assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333925

DBO � EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES,
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3644/19930201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923954; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
155/20020327.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 602 410$, realizado quanto a 488 904$, por incorpora-
ção de reservas, e quanto a 113 506$, em dinheiro e subscrito por
ambos os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado.
ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Leopoldo Manuel Meleiro Poole
da Costa, outra no valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Leopoldo Manuel Meleiro Poole da Costa, e outra no valor

nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sandra Cristina Suarez
de Matos Reis Marques de Mendonça.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos termos
deliberados em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333917

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8700/991213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504922939; número e data da apresentação: 30/20021126.

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

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 5 de Março de
2002, para o ano de 2002.

Conselho de administração: presidente � Carolina Scheimpflug Poppe
Fino; vogais � José Manuel Baptista Fino e Miguel Potier Poppe.

Fiscal único: efectivo � Albino Rodrigues Jacinto, residente na
Rua de Sarmento de Beires, 33, 6.º, esquerdo, Lisboa; suplente � A.
Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede na Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332414

ALTO DA BELAVISTA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8611/991109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504641743; número e data da apresentação: 20020821.

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

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 150 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado, e divide-se em 10 030 acções no valor nomi-
nal de 5 euros cada.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332406

AUTO TÁXIS PEDRO & FRANCISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 399/20021206; identificação de pessoa colectiva
n.º 504587161; número e data da apresentação: 53/20021206.

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

Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, e 4.º,
n.º 4, e designação de gerentes.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua do Dr. António
Martins, 13, 3.º, esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio, Eduardo
Martins Manso e Maria Deolinda de Jesus Alves.
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ARTIGO 4.º

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Eduardo Mar-
tins Manso e Maria Deolinda de Jesus Alves.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332392

D. D. N. � GESTÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 171/20020729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504114565; número e data da apresentação: 29/20020729.

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

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º
Sede: Quinta de São João Batista, lote 5, loja frente, freguesia da

Ameixoeira, Lisboa.
Capital: 99 759,58 euros.
Teor do artigo 4.º:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 99 759,58 euros, está integralmente reali-
zado e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor no-
minal de 56 762,95 euros, do sócio Carlos António da Silva Olivei-
ra; uma do valor nominal de 399,29 euros, da sócia Anabela Borralho
David, uma do valor nominal de 29 927,87 euros, do sócio João
Manuel Carlos Mação, e outra do valor nominal de 12 669,47 euros,
do sócio Guilherme Grillo de Brito Correia Rodrigues.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332384

EDISPORT � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7400/980; identificação de pessoa colectiva
n.º 504114565; número e data da apresentação: 11/20030721.

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

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o
triénio de 2003-2005, por deliberação de 24 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � Paulo Jorge dos Santos
Fernandes; vogais � João Manuel Matos Borges de Oliveira, Luís
Manuel Castilho Godinho Santana, residente na Rua dos Jacarandés,
lote 37, Casas de Azeitão, Azeitão, António Manuel Simões Silva e
Vasco Manuel Maria Taveira.

Fiscal único: efectivo � Freire, Loureiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.; suplente � Magalhães,
Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005103624

ALCIR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4200/931028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503080845; averbamento n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 30/20031008.

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

Deslocação de sede para a Avenida da Liberdade, 258, 7.º, fregue-
sia do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332368

ALCIR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4200/931028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503080845; averbamento n.º 1; números e data das apresen-
tações: 37 e 38/20020709.

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

Cessação das funções do vogal do conselho de administração José
Paulo Carvalho Fernandes, por renúncia, em 18 de Junho de 2002.

Designação de vogal do conselho de administração, em 18 de Ju-
nho de 2002:

Helena Maria Carvalho Fernandes de Morais, residente em Lis-
boa, na Avenida dos Estados Unidos da América, 115, 9.º

Prazo: até ao final do quadriénio em curso de 2001-2004.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332376

AGROFIN � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4471/940404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503175412; número e data da apresentação: 19/20020926.

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

Designação de administrador único e do fiscal único, em 29 de
Março de 2002.

Prazo: biénio de 2002-2003.
Administrador único: Joaquim Adelino Baeta Pereira Simões.
Fiscal único: efectivo � Hélder Tomé Correia de Palma Veiga;

suplente � Rui Ascensão & Esteves Afonso, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede no Campo Grande, 28, 1.º, D, Lis-
boa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332341

DISMEL � DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3141/920701; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; número e data da apresentação: 8/20020731.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 3.º

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 75 000
euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor de 30 000
euros, pertencente à sócia TETRI � Equipamentos Electrónicos,
L.da; duas dos valores de 11 250 euros, cada uma, pertencentes ao
sócio António Luís da Conceição Teodósio, e duas dos valores de
11 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António José
das Neves Pereira e Miguel Nuno Paranhos dos Santos das Neves
Pereira.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332333

BPN � PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8818/20000201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; averbamento n.º 3; números e data das apresen-
tações: 47 e 48/20031014.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções dos fiscais, efectivo e suplente, por renún-
cia, em 4 e 12 de Junho de 2003, respectivamente.

Designação dos fiscais, efectivo e suplente, por deliberação de 29
de Setembro de 2003.

Efectivo: J. Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, L.da, com sede na Rua do Padre Américo, 18-F,
escritório n.º 6, Lisboa;

Suplente: Salvador Figueiredo Vás e Lima, casado, residente na Rua
da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2002717630

EURO STEWART PORTUGAL � ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6955/971009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; averbamento n.º 1; números e data das apresen-
tações: 17 e 18/20021028.

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

Cessação de funções de todos os gerentes por terem sido destitu-
ídos em 2 de Agosto de 2002.

Designação de gerentes e do secretário, em 2 de Agosto de 2002.
Gerentes: Lina Maria Valentim Barbosa Vicente Belo dos Santos,

casada, residente na Avenida do Almirante Reis, 129, rés-do-chão,
esquerdo, Lisboa; Ricardo Molina Oltra, casado, residente na Aveni-
da da Europa, 18, Parque Industrial de La Moraleja, Madrid; Rafael
Suñol Trepat, casado, residente em P.º Bonanova, 30, 4.º, Barce-
lona, e José Maria Santiago Restoy, casado, residente em Paseo de
La Castelhana, 189, Madrid.

Secretário: efectivo � José Armando Martins Ferreira, que tam-
bém usa Armando Martins Ferreira, casado, residente na Avenida
das Forças Armadas, 125, 12.º, Lisboa; suplente � João Miguel
Gonçalves de Assunção, solteiro, maior, residente com o anterior.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332325

EURO STEWART PORTUGAL � ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6955/971009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; averbamento n.º 1 número e data da apresenta-
ção: 26/20030725.

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

Cessação das funções de gerência de Lina Maria Valentim Barbosa
Vicente Belo dos Santos, em 30 de Abril de 2003, por destituição.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332309

EURO STEWART PORTUGAL � ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6955/971009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; número e data da apresentação: 27/20030725.

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

Designação de gerentes, em 4 de Junho de 2003.
Enrique Albiol Biosca, casado, residente em Calle Amigó, 76, 1.º

e 2.º, Barcelona (em substituição de Lina Maria Valentim Barbosa
Vicente Belo dos Santos, que havia sido designada em substituição

do gerente Joseph P. Henican III), e Emílio Berriatúa Arjona, casa-
do, residente na Avenida da Europa, 20-A, Parque Industrial La
Moraleja, Alcobendas, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332317

DIVERFUN � CENTROS DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6841/970806; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; averbamentos n.os 1 e 3; números e data das apre-
sentações: 12, 13 e 14/20030313.

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

Cessação de funções do gerente Pedro Jorge Bordallo da Silva, por
ter renunciado em 11 de Novembro de 2002.

Cessação de funções da gerente Marta Maria Dias Quintas Neves,
por ter renunciado em 21 de Novembro de 2002.

Nomeação de gerentes, para o mandato em curso de 2000-2002,
por deliberação de 21 de Novembro de 2002.

Carlos Manuel Ribeiro de Pina Teixeira, residente na Rua Nova
dos Mercadores, lote 309.02, 1.º, direito, Lisboa, e Tomás Maria de
Morais Sarmento Pinto Gonçalves, residente na Rua de Ladislau
Patrício, 8, 6.º, A, Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2001100124

EURO-ATLÂNTICA � INVESTIMENTOS E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 825/671229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; número e data da apresentação: 15/20031007.

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

Designação dos órgãos sociais em 15 de Julho de 2003.
Conselho de administração: presidente � Luís Filipe Farinha dos

Santos, casado, residente na Rua dos Loureiros, Casal do Pinhal, Guia;
vogais � Pedro Amadeu de Albuquerque Santos Coelho, casado, re-
sidente na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 57, 5.º, Lisboa;
Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos, casado, residente na
Avenida do Almirante Gago Coutinho, 101, 9.º, B, Lisboa, e Sérgio
Miguel Bernardo Guedes de Sousa, viúvo, residente na Rua de Pi-
nheiro Borges, 22, 8.º, D, Alfragide.

Fiscal único: efectivo � Barroso, Dias, Caseirão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 52, 9.º, Lisboa; suplente � João Guilherme Melo e Oli-
veira, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Vasco da
Gama, 196, São Domingos de Rana.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006332279

BBDO PORTUGAL � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 060/800530; identificação de pessoa colectiva
n.º 500863571; número e data da apresentação: 19/20030807.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 17 de Fevereiro
de 2003.

Período: ano de 2003.
Conselho de administração: Maria Paula Cortez de Carvalho, ca-

sada, residente na Avenida da Liberdade, 49, 5.º, direito, Lisboa; João
Manuel Bastos Wengorovius, casado, residente na Rua das Musas,
3.30, Lisboa, e Pedro Manuel Belo Bidarra de Almeida, residente na
Rua das Musas, 3.30, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Ferreira, Pereira & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Praia
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da Vitória, 71, 11.º, Lisboa; suplente � Fernando Manuel Carva-
lhos Pereira, revisor oficial de contas, casado, residente na Avenida
da Praia da Vitória, 71, 11.º, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005948020

BOREALIS PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2708/19911210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502662743; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26; número e
data da apresentação: 58/20020626.

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

O membro do conselho de administração Olav Haakon Aas pas-
sou a exercer o cargo de administrador-delegado.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333780

ABACOLI � ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2701/911118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500520380; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 27 e 28/20021126.

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

Cessação de funções do administrador único, Tomás Manuel Leal
Spratley, por renúncia, em 30 de Abril de 2002.

Designação de administrador único, em 30 de Abril de 2002:
David Manuel de Carvalho Vicente, residente na Urbanização da

Quinta do Bravo, lote 69, rés-do-chão, esquerdo, Alenquer.
Prazo: quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333755

ABACOLI � ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2701/911118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500520380; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
6/20030430.

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

Designação dos órgãos sociais, em 25 de Março de 2003.
Administrador único: David Manuel Carvalho Vicente.
Fiscal único: efectivo � Neves, Azevedo Rodrigues & Batalha,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Victor Fran-
co & Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002938377

ESIM � ESPÍRITO SANTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2124/910412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502537230; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
15/030428.

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

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 26 de Março de
2003.

Período: quadriénio de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente � Eduardo Guedes Queiroz
de Mendia, casado, residente na Travessa da Arrochela, 3, Lisboa;
vogais � José Manuel de Sousa, divorciado, residente na Rua do
Pinheiro Manso, 43, Quinta do Peru, lote 11, Quinta do Conde, e
Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho, casado, residente na
Praceta dos Amieiros, 50, Estrada do Guincho, Cascais.

Fiscal único: efectivo � Pedro Matos Silva, Garcia Jr. P. Caiado
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Rua de Machado de Castro, 76, 4.º, direito, Coimbra; suplente �
José Luís Freire Rito, revisor oficial de contas, residente na Avenida
do Marquês de Tomar, 9, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333720

BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2151/910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502514019;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 16/20030618.

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

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o
triénio de 2003-2005, por deliberação de 8 de Abril de 2003.

Conselho de administração: presidente � Humberto Manuel dos
Santos Pedrosa, residente em Sete Casas, Loures; vogais � Martinho
Manuel dos Santos Costa, residente na Praça de Bernardo Santareno,
3, 2.º, B, Lisboa; Fernando Antunes Rosa, residente na Rua de Agos-
tinho Neto, 3, Queluz Ocidental; Jorge Manuel da Cruz Filipe, resi-
dente no Passeio da Vila Expo, lote 437.01-B, bloco 3-A, 1.º, A,
Lisboa, e Maria Isabel Serrano Baptista Corte Real de Oliveira dos
Santos Pais, residente na Rua de Alexandre Herculano, 31, Oeiras.

Fiscal único: efectivo � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Columbano
Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente � Jesus e Associado,
Auditores, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com a
mesma sede da anterior.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003604723

ENTREPOSTO SERVIÇOS � GESTÃO DE SERVIÇOS
GERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2072/910301; identificação de pessoa colectiva n.º 502509716;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 17/030522.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 9 de Abril de 2003.
Período: ano de 2003.
Conselho de administração: presidente � Jorge Alberto Lélis

Vicente da Cruz, casado, residente na Praça de José Queirós, 1, Lis-
boa; vogais � Pedro Bastos Teles Palhinha, divorciado, residente
no Largo da Academia das Belas-Artes, 10, Lisboa, e Fernando Pau-
lo de Deus Neves Correia, casado, residente no Largo da Academia
das Belas-Artes, 10, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Mário Fernandes Secca, casado,
residente na Rua do Dr. Alfredo da Costa, 5, 12.º, direito, Miraflores,
Algés; António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Alameda de Santo
António dos Capuchos, 6, 2.º, E, Lisboa; suplente � Carlos José
Castro Alexandre, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
Projectada, 2, lote 18, 2.º, direito, Idanha, Queluz.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000995950

BERIN � ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2344/820615; identificação de pessoa colectiva n.º 501269452;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 36/20020710.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Maio de 2002:
Luís Filipe Leite de Castro de Oliveira Martins, residente no Campo

Grande, 37, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333712

BSN � BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS,
PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2011/910313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502519215; inscrição n.º 35; número e data da apresentação:
30/20030529.

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

Nomeação dos conselhos de administração e fiscal, para o triénio
de 2003-2005, por deliberação de 30 de Abril de 2003, que ratificou
a cooptação de 26 de Julho de 2002.

Conselho de administração: presidente � Eurico Silva Teixeira
de Melo; vice-presidente � António Mota de Sousa Horta Osório,
residente na Rua do Ouro, 88, Lisboa; vogais � Ana Patrícia Botin,
Eduardo José Stock da Cunha, Ignacio Benjumes Cabeza de Vaca,
João Ricardo de Azevedo Ermida, José Luís Alvim Marinho, José
Manuel Elias da Costa, José Manuel Arrojo, residente na Avenida
do Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 1, 6.º, Lisboa, Luís
Filipe Ferreira Bento dos Santos, Miguel de Campos Pereira de
Bragança, Nuno Manuel da Silva Amado, Pedro Gaspar Fialho, Sofia
Luísa Correia Henriques Cardoso de Menezes Frére e Valentim Xavier
Pintado.

Conselho fiscal: presidente � António Mendo Castel-Branco
Borges, residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
Amoreiras, torre 1, 6.º, Lisboa; vogais � António Barreira, Fernando
Vieira, Justino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lis-
boa; suplente � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000605150

BSN � BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS,
PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2011/910313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502519215; inscrição n.º 36 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 35; números e data das apresentações: 27 e 29/030626.

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

Nomeação de secretário da sociedade para o triénio de 2003-2005,
por deliberação de 12 de Maio de 2003.

Secretário: Maria Tereza de Almada e Sá de Menezes, residente
na Rua do Ouro, 75, 2.º, Lisboa; suplente � António Leonetti Ter-
ra da Mota, residente na Rua do Ouro, 137, 3.º, Lisboa.

Cessação das funções de José Manuel Arrojo, por renúncia, em 9
de Maio de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003550852

BSN � BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS,
PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2011/910313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502519215; inscrição n.º 37; número e data da apresentação:
5/20030902.

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

Nomeação de um administrador, por cooptação, em 28 de Julho
de 2003, para o mandato em curso de 2003-2005:

Adolfo Lagos Espinosa, residente em Calle Serrano, 6, 2.º, 3.ª porta,
Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003481877

BSN � BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS,
PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2011/910313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502519215; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 35; número e
data da apresentação: 54/030918.

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

Cessação das funções do vogal do conselho de administração João
Ricardo de Azevedo Ermida, por renúncia, em 23 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003481850

EDISPORT � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES
DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2352/910709; identificação de pessoa colectiva
n.º 502600004; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
12/030721.

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

Designação do conselho de administração, em 25 de Março de
2003, e do fiscal único, em 10 de Abril de 2003.

Prazo: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Paulo Jorge dos Santos

Fernandes, residente em Jardins da Gandarinha, A-1, 1.º, A, Cascais;
vogais � João Manuel Matos Borges de Oliveira, residente na Rua
do Castro, 628, habitação 5.1, Porto; Carlos Fernando de Carvalho
Barbosa da Cruz, residente na Rua de Vítor Cordon, 10-A, 5.º, Lis-
boa; Luís Manuel Castilho Godinho Santana, residente na Rua dos
Jacarandós, lote 37, Casas de Azeitão, Azeitão, e António Manuel
Simões Silva, residente na Rua de Elias Garcia, 279, 3.º, direito,
Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa; suplente � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005103640

EDISPORT � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES
DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2352/910709; identificação de pessoa colectiva
n.º 502600004; averbamento n.º 2 inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 13/030108.

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

Cessação das funções do administrador Carlos Miguel Ribeiro e
Silva, por renúncia, em 2 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001184603
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DIRVEX INTERNACIONAL � COSMÉTICA E DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6749/970624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503906930; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
6/030701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 2.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SANUM � Cosmética e
Dietética, L.da, tem a sua sede na Rua do Professor Mira Fernandes,
lote 18-A, loja D, na freguesia do Beato, concelho de Lisboa, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início a partir de 1 de
Julho de 1997.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em venda a retalho e por correio de pro-
dutos dietéticos, cosmética e perfumaria, brindes e novidades, apa-
relhos de ginástica e produtos industrializados para alimentação hu-
mana.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003579869

ESPADACHIM � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1360/900131; identificação de pessoa colectiva
n.º 501855726; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 16 e 17/20020806.

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

Cessação das funções do gerente José Fernando Bernardo Luz, por
renúncia, em 22 de Maio de 2002.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 5.º, n.º 4,
e designação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espadachim � Exploração de
Restaurante, L.da, tem a sua sede na Rua de Lucília do Carmo, 23-A,
em Lisboa, freguesia do Alto do Pina, e durará por tempo
indeterminado, a partir da sua constituição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

4 � Fica desde já designado gerente o sócio Luís Manuel da Cos-
ta dos Santos.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333828

EUROGES � AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO
PRAZO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1302/900216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502295511; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
34/031010.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Besleasing Imobiliária � Sociedade de

Locação Financeira, S. A., com sede na Avenida de Álvares Ca-
bral, 27, 1.º e 2.º, Lisboa.

Sociedades incorporadas: Besleasing Mobiliária � Sociedade de
Locação Financeira, S. A., com sede na Avenida de Álvares Cabral,
27, 4.º, Lisboa, e a própria sociedade.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Firma: Besleasing e Factoring � Instituição Financeira de Cré-

dito, S. A.
Objecto: a prática de todas as operações permitidas aos bancos,

com excepção da recepção de depósitos.
Capital: 49 113 850 euros.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006333836

DIMO � DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1409/900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502288523;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 53/021209.

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

Designação de gerente, por deliberação de 4 de Novembro de 2002:
Álvaro Manuel Ricardo Nunes, casado, residente na Rua da Bela

Vista, à Graça, 29, apartamento 624, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001148305

APL � ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7913/981126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501202021; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e datas das apre-
sentações: 14/20020314, 12/20020919 (compl.) e 15/20020314.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Eduardo
da Silva Martins, por renúncia, em 21 de Novembro de 2001.

Cessação de funções da vogal do conselho de administração Isabel
Maria Fernandes Alvoeiro Patrício, por renúncia, em 21 de Novem-
bro de 2001.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 9.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois vogais.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração tem
a duração de três anos, podendo ser renovados.

3 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do conselho de
administração é substituído pelo vogal por si designado para o efeito.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006311964

ESSELIMO � GESTÃO E EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3508/921127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923822; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
37/20020910.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de administrador único e fiscal único, para o quadriénio
de 2000-2005, por deliberação de 29 de Março de 2002.

Administrador único: João Manuel Santos Lima Oliveira da Silva,
residente na Rua de São Nicolau, 71, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Rua da Conceição, 85, 1.º,
esquerdo, Lisboa; suplente � Donalto João Lourenço Viçoso, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua da Concei-
ção, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006295195

A TRANSMONTANINHA � FABRICO DE BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3547/921222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502894946; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
25/20020911.

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

Reforço de capital, alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e
4.º, parágrafo único, e designação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 5000 euros cada, uma na titularidade de cada um dos sócios Ana
Paula Martins António da Silva e Joaquim Manuel da Costa Lopes
da Silva.

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de
um gerente.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000971237

LISBOA � 2.A SECÇÃO

INÊS & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 584/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 501661875; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
7/20030505.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246068

LAZER E FLORESTA � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
AGRO-FLORESTAL, IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 027/20000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 504528318; número e data da inscrição: 6/20030626.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246067

F. C. T. E. � FÓRUM DO COMÉRCIO, TRANSACÇÕES
ELECTRÓNICAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS ON-LINE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 360/20010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505429829; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 16/20030526.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Hervé
Raphael Denis Gustave Frére, por ter renunciado em 28 de Março
de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246066

FERRAGUDO MINING OF PORTUGAL, LLC

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 541/20000911; identificação de pessoa colectiva
n.º 980170150; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/20020409.

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

Encerramento da representação permanente.
Data: 22 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290080

LISADVIMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 440/20000811; identificação de pessoa colectiva
n.º 505034263, inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e datas das apresentações: 34/20020306 e 22/
20030722.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 7 de Janeiro de 2002:
José Almeida Ramos, residente na Avenida dos Estados Unidos da

América, 110-B, Lisboa.
Cessação de funções da gerente Cecília de Sousa Caria Mendes,

por ter renunciado em 25 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006333445

NATIONAL INSTRUMENTS PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 021/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504597892; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
20/20020522.

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

Alteração do contrato.
Artigo aditado: 7.º
Teor do artigo aditado:

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao limite de
750 000 euros.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006333399
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NEOSBOÇO � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 007/20000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504854992; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/20020416.

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

Deslocação da sede para o Páteo do Seabra, loteB-7, piso �2, fre-
guesia da Ajuda, Lisboa.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006333380

LISBOA � 3.A SECÇÃO

ZAGALO � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3887/921120; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 42/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 18 de
Novembro de 2003.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307072

REAL PARQUE � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4761/931126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503091561; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
36/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de
Maio de 2003.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307064

SOCIEDADE COMERCIAL ABEL PEREIRA
DA FONSECA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5564/170425; identificação de pessoa colectiva
n.º 500254729.

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

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 3/031204.
Designação de administrador único, por decisão judicial de 12 de

Novembro de 2003:
Armandino Ezequiel Duarte Santos, divorciado, residente na Cal-

çada da Boa Hora, 182, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307196

SABOR DA ÍNDIA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7726/970820; identificação de pessoa colectiva
n.º 503940259.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 49/031203.
Cessação das funções de Júlia Jagruti Dhansuklal, por renúncia,

em 27 de Dezembro de 2002.
Inscrição n.º 10, apresentação n.º 50/031203.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes Júlio Jiten Gamnadasa,

já atrás identificado, e Chetna Chandrakant Mehta, casada, natural
da República da Índia, residente na Rua de Bernardo Santareno, 5,
8.º, esquerdo, F, em Lisboa.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
4 � (Mantém-se.)

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 51/031203.
Cessação das funções de Júlio Jiten Gamnadasa, por destituição

em 8 de Agosto de 2003.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005951021

TURIFINA � IMOBILIÁRIOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 063; identificação de pessoa colectiva n.º 500801037;
número e data da entrada: 18 037/031210.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004278633

TÁXIS PEREIRA & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 069; identificação de pessoa colectiva n.º 505876361,
número e data da entrada: 18 046/031210.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002362920

TÁXIS FARIA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. atrícula
n.º 38 024; identificação de pessoa colectiva n.º 500453926; nú-
mero e data da entrada: 18 044/031210.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005973971
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RODACOR � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7062/961018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503734454; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 40 e 41/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Norberto Canadas Nunes, por renúncia, em
13 de Novembro de 2003, e foi alterado parcialmente o contrato
social 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
10 644,35 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 5322,17 euros; uma do valor nominal de 2661,09 euros,
e outra do valor nominal de 2128,87 euros (bem próprio), todas
pertencentes ao sócio Mário Alberto Rocha da Silva, e outra do valor
nominal de 532,22 euros, pertencente ao sócio João Pedro Alves
Guerra.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio Mário Alberto
Rocha da Silva, já designado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005886777

TAPINHAS � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9250/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504408356; inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresen-
tações: 31 e 32/030109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente, em 22 de Maio de 2002, de António Maria
Raposo de Sousa d�Alte, separado judicialmente de pessoas e bens,
residente na Rua de Saraiva de Carvalho, 177, 1.º, Lisboa, e foi al-
terado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 4.º e 10.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma
de 52 500 euros e outra de 22 500 euros, pertencentes à sócia Loudon
Investments, Ltd.; uma de 52 500 euros, pertencente à sócia
BLESIQ � Administração de Imóveis e Serviços, S. A., e outra de
22 500 euros, pertencente ao sócio José António Afonso Tadeu
Nobre.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade ficará obrigada nas seguintes condições:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente desig-

nada, quer em procuração, quer em acta da assembleia geral, pela
assinatura do respectivo mandatário ou gerente;

b) No que respeita aos demais actos de administração ou de ge-
rência, pelas assinaturas de dois gerentes, sendo sempre uma delas a
do gerente António Maria Raposo de Sousa d�Alte, ou pela assina-
tura de mandatários, nos termos e limites dos respectivos mandatos;

c) Os actos de mero expediente poderão ser praticados por qual-
quer dos gerentes.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058033

RAMALHO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9339/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504750739.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 12/031203.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que

passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5486,78
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2992,79 euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Marques dos Santos Ramalho
Pereira Rocha, e outra de 2493,99 euros, pertencente ao sócio João
Carlos Pereira Rocha.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um ou mais ge-
rentes eleitos em assembleia geral, 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 necessária a assinatura de um gerente,

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004306971

O BEIRAL � SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL E PRIMÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 543/650210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500204977; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/031105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Maria Felicidade de Castro Furtado, por
renúncia, em 15 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004273143

SOCIEDADE DE EMPREITADAS � COLHER E SERROTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 868/031204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503154024; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
9/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato social quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

2.º

A sede social é na Rua de Miguel Nogueira Júnior, lote 243, 7.º,
B, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe sem necessidade de autoriza-
ção de outro órgão social.

§ 2.º Por deliberação da assembleia geral, poderão ser criadas ou
extintas filiais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

3.º

O objecto social é a actividade de construção civil, compra e venda
de imóveis e empreitadas de construção civil.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307609
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TELEPSIA � LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
E APLICAÇÃO DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 495/700811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500885974; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
14/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, com redeno-
minação do capital para euros, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros, perten-
cendo uma ao sócio Álvaro do Nascimento Terreiro, outra ao sócio
Amâncio da Anunciação Machado Malheiro, outra ao sócio Johannes
Antonius Josephus Van Zelst, e uma outra pertencente em comum
aos três sócios.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004306980

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. MONTEIRO
& MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 757/630221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500255601; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
16/031202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, com redeno-
minação do capital para euros, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002448841

RAMALHETE & QUINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 547/510410; identificação de pessoa colectiva
n.º 500960003.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, apresentação n.º 20/031204.
Cessação das funções de Norberto Manuel Parada de Almeida e

Clara Maria Pires Ferreira, por renúncia, em 26 de Abril de 2002.
Apresentação n.º 21/031204.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 7.º, que passou a

ter a seguinte redacção:
7.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, fica a cargo dos gerentes a designar em assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Paula Maria Barata
Dias Ribeiro.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307595

RED PORTUGUESA � PUBLICIDADE EXTERIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 132/650903; identificação de pessoa colectiva
n.º 500228604.

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

20 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 27/031204.
Cessação das funções de Jean Daniel Gounon, por renúncia, em

30 de Setembro de 2003.
25 � Apresentação n.º 28/031204.
Designação de administrador, em 27 de Outubro de 2003, por

cooptação:
Aníbal dos Santos Querido, casado, residente na Rua dos Pláta-

nos, lote 34, Quinta de São Miguel, Póvoa da Galega, Milharado.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004256176

RIBEIRO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 790/711123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500402264; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
5/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de
Novembro de 2003.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307218

SEGURE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 457/849510; identificação de pessoa colectiva
n.º 501434054; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
43/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente, em 26 de Novembro de 2003, de Manuel da
Silva Oliveira, casado, residente na Avenida de Gomes Pereira, 69,
1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307102

ROSICOINA � BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 617/850125; identificação de pessoa colectiva
n.º 501545000; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
30/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para 6983,17 euros.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307048

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA ROCHEDOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 531/861210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501757899; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
8/031203.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, com redeno-
minação do capital para euros, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros,
pertencente à sócia Rosa Cristina Marques dos Santos Ramalho Pe-
reira, e outra de 250 euros, pertencente ao sócio Fernando José
Teixeira Pereira.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de dois ou mais ge-
rentes, eleitos em assembleia geral, 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 necessária a assinatura de dois gerentes.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004306955

SOLECTRO � SOCIEDADE TÉCNICA DE APARELHAGEM
MECÂNICA ELÉCTRICA E RÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 424/760728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500625093; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
34/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 4.º e 5.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou a não sócios que nela forem nomeados.

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

ARTIGO 5.º

Quando a gerência for plural, qualquer dos gerentes poderá dele-
gar, no todo ou em parte, os seus poderes de gerência.

A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos da lei, para
a prática de certos e determinados actos.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058041

SÃO PAULO � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 162/880804; identificação de pessoa colectiva
n.º 502040092; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
54/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 50 000 000$ para 249 500 euros, com
redenominação do capital para euros, e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 249 500 euros, representado por 50 000 acções com
o valor nominal de 4,99 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e poderá haver títulos de 1 ou mais acções.

As acções serão reciprocamente convertíveis por decisão dos ac-
cionistas, que suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � A transmissão de acções, por entrega dos respectivos títu-
los, ou por outro meio legal, fica subordinada a prévio consenti-
mento da sociedade, que terá também direito de preferência.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002456402

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PEDRO COELHO � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 735/031003; identificação de pessoa colectiva
n.º 506717364; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/031003.

Certifico que, entre Pedro Manuel dos Santos Avelãs Coelho e
Ana Teresa dos Santos Avelãs Coelho, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Coelho � Edições, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Prior do Crato, 67,
1.º, direito, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
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 edições, artes gráficas,
multimédia, comunicação e eventos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel dos
Santos Avelãs Coelho.

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;
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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.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004324376

MM-IN � CONSULTORIA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 728/031001; identificação de pessoa colectiva
n.º 506603059; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/031001.

Certifico que, entre Maria Manuela Barros Maia e Inês Frazão
Vieira da Silva, 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 MM-IN � Consultoria de Design,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Macau, lote B-5, 9.º,
direito, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
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 promoção, apoio e desenvol-
vimento empresarial, consultoria de design, gestão económica e fi-
nanceira; projectos de design gráfico, produtos, serviços, interiores
e museográficos; prestação de serviços de multimédia, webdesign e
publicidade; concepção e gestão de eventos culturais, projectos so-
ciais e comunitários; projectos comerciais, industriais e de engenha-
ria; formação profissional e tecnológica; concepção e gestão de
marcas, patentes e domínios de Internet; comercialização, incluindo
compra, venda e aluguer, importação e exportação de mobiliário,
iluminação, artigos de decoração, têxtil e calçado, representação de
marcas nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

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

legitimários;
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 des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005034312

PUBLEASHER TEAM � COMERCIALIZAÇÃO
DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 665/030903; identificação de pessoa colectiva n.º 506646742;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030903.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e formas de representação

1 � A sociedade adopta a firma Publeasher Team � Comer-
cialização de Publicações, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na
Calçada dos Barbadinhos, 113, 2.º, esquerdo, freguesia de Santa
Engrácia, concelho de Lisboa.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade pode
criar, modificar ou extinguir sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, onde e quando lhe convenha,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social e participações

1 � A sociedade tem por objecto a edição, comercialização, ex-
portação, importação e representação de publicações e multimédia.
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2 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
adquirir participações sociais em outras sociedades, mesmo com
objecto social diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como associar-se em agrupamentos europeus de interesse económi-
co, agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou as-
sociações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 75 000 euros, representado por 750 acções
com o valor nominal de 100 euros cada.

ARTIGO 4.º

Acções

As acções serão nominativas e os títulos poderão incorporar um
qualquer número de acções.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções, a título oneroso, está subordinada
ao consentimento da sociedade e ao direito de preferência da socie-
dade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, dos restantes accionis-
tas, na proporção das respectivas participações no capital social.

2 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções deverá
comunicar a sua intenção, por meio de carta registada, ao adminis-
trador, que, por sua vez, transmitirá essa intenção aos accionistas,
indicando sempre a identificação do adquirente, bem como o preço
e demais condições do negócio.

3 � O administrador deverá pronunciar-se sobre o pedido de
consentimento e sobre o exercício do respectivo direito de prefe-
rência por parte da sociedade, no prazo máximo de 30 dias a contar
da data da recepção da carta referida no n.º 2 antecedente, consi-
derando-se consentida a transmissão se a sociedade não se pronun-
ciar dentro do referido prazo, sem prejuízo do direito de preferência
dos demais accionistas, consagrado na presente cláusula.

4 � Se o administrador entender haver motivos para a recusa do
consentimento, deverá consignar em acta o respectivo fundamento,
e comunicar, no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta
referida no n.º 2 antecedente, a recusa de consentimento ao accio-
nista alienante e aos demais accionistas, obrigando-se a sociedade,
caso ela própria ou os demais accionistas não exerçam os respecti-
vos direitos de preferência, a fazer adquirir as acções por outra pes-
soa, a indicar com a antecedência mínima de 5 dias relativamente à
data de transmissão de acções, nas condições do negócio para que
foi solicitado o consentimento, nos termos e nos prazos referidos
nos números subsequentes.

5 � O administrador, se entender que não há motivos para a
recusa do consentimento, deverá comunicar a intenção do accionis-
ta alienante aos accionistas, mediante carta, no prazo de 30 dias a
contar da recepção da carta referida no n.º 2 antecedente, indicando
ainda, e desde logo, se exerce o respectivo direito de preferência em
nome da sociedade.

6 � No caso de não exercício do direito de preferência por parte
da sociedade, os restantes accionistas deverão exercer o seu direito
de preferência no prazo de 15 dias após a recepção da comunicação
a que aludem os n.os 4 e 5 antecedentes, informando, nesse prazo, o
accionista alienante e o administrador.

7 � Findo o prazo fixado no n.º 6 antecedente e não sendo exer-
cido o direito de preferência pela sociedade ou pelos restantes accio-
nistas, a alienação de acções, nas condições indicadas, será livre.

8 � Provando-se que no negócio houve simulação de preço, a
aquisição pela sociedade ou pelos restantes accionistas far-se-á pelo
valor real das acções, calculado nos termos previstos no artigo 1021.º
do Código Civil.

9 � Na transmissão por doação é conferida à sociedade, em pri-
meiro lugar, e aos restantes accionistas, em segundo lugar, opção de
aquisição, a exercer nos termos previstos nos números anteriores,
com as devidas adaptações, sendo a aquisição, neste caso, igualmen-
te realizada pelo valor real das acções, nos termos previstos no ar-
tigo 1021.º do Código Civil.

10 � Com prejuízo do estipulado nos números antecedentes, a
transmissão onerosa ou gratuita de acções pelos accionistas aos res-
pectivos herdeiros legitimários é livre.

ARTIGO 6.º

Penhor e usufruto

1 � A constituição de penhor ou usufruto sobre as acções da socie-
dade está sujeita ao consentimento da sociedade.

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

ARTIGO 7.º

Títulos

Os títulos representativos das acções serão assinados pelo admi-
nistrador e pelo presidente da assembleia geral, podendo as suas as-
sinaturas ser de chancela, por eles autorizada.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

A sociedade poderá adquirir acções próprias e efectuar operações
sobre elas, mediante deliberação da assembleia geral ou, nos casos
previstos na lei, por deliberação do administrador.

CAPÍTULO III

Prestações acessórias

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
a todos os accionistas, na proporção das respectivas participações
prestações acessórias, unicamente pecuniárias, não remuneradas e até
uma quantia máxima igual ao quíntuplo do montante de capital so-
cial.

2 � As prestações acessórias serão efectuadas nas restantes con-
dições deliberadas pela assembleia geral, a qual fixará o montante e
o prazo para o cumprimento da respectiva prestação, que não pode,
no entanto, ser inferior a 30 dias.

3 � À falta de cumprimento da obrigação de efectuar prestações,
acessórias aplica-se, com a devida adaptação, o previsto nos arti-
gos 204.º e 205.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

A sociedade tem como órgãos sociais a assembleia geral, o admi-
nistrador e o fiscal único.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito de
voto.

ARTIGO 12.º

Votos

1 � Tem direito de voto o accionista que, até 10 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral, tenha as acções
registadas em seu nome.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, por
um período de quatro anos, reelegíveis.

ARTIGO 14.º

Representação

1 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se represen-
tar nas reuniões da assembleia geral pelo administrador, por côn-
juge, ascendente, descendente ou outro accionista, mediante carta.
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2 � Os accionistas pessoas colectivas far-se-ão representar pela
pessoa que para o efeito indicarem mediante carta.

3 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores do presente artigo, indicando o nome, o domicílio do
representante e a data da reunião, deverão ser dirigidos ao presi-
dente da mesa da assembleia geral e ser recebidos na sede social até
ao início da reunião da assembleia geral para que a representação se
destina.

ARTIGO 15.º

Convocação e funcionamento das reuniões

A assembleia geral reunirá anualmente a fim de deliberar sobre
matérias que sejam, por lei, da sua competência e sempre que o
administrador ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando
requeridas por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
do capital social exigido por lei para esse efeito.

ARTIGO 16.º

Quórum das reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral poderá funcionar e deliberar em primeira
convocatória desde que se ache presente ou representado pelo me-
nos 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá funcio-
nar e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados e o capital por eles representado.

ARTIGO 17.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei ou os
estatutos exigirem maioria qualificada.

2 � As abstenções não são contadas.

ARTIGO 18.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Mediante deliberação dos accionistas aprovada por, pelo menos,
50 % dos votos emitidos, podem ser derrogados os preceitos dispo-
sitivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

Composição da administração

A administração da sociedade é exercida por um administrador,
accionista ou não, eleito pela assembleia geral por um período de
quatro anos, sendo permitida a sua reeleição, sem quaisquer limita-
ções.

ARTIGO 20.º

Vinculação da sociedade

A sociedade é representada e fica vinculada pela intervenção do
administrador único.

ARTIGO 21.º

Atribuições do fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, os quais deverão ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � Ao fiscal único, eleito pela assembleia geral por um período
de quatro anos, reelegíveis, compete fiscalizar a administração da
sociedade e cumprir as demais atribuições constantes da lei ou dos
presentes estatutos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 22.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão delibera-
das em assembleia geral ou por uma comissão de accionistas por ela
nomeada.

ARTIGO 24.º

Resultados

1 � Os resultados líquidos constantes das contas anuais, deduzi-
das as parcelas que por lei se devam destinar à formação ou reinte-
gração da reserva legal, serão distribuídos aos accionistas, excepto
se a assembleia geral deliberar, por maioria simples, aplicá-los, total
ou parcialmente, na constituição ou reforço de quaisquer outras re-
servas ou destiná-los a outras aplicações específicas.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre os lucros, mediante deliberação da assembleia
geral, sob proposta do administrador e parecer favorável do fiscal
único, observadas que sejam as disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 25.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.

ARTIGO 26.º

Liquidação

A liquidação será feita extrajudicialmente por uma comissão li-
quidatária constituída pelo administrador em exercício, salvo se a
assembleia geral deliberar de outro modo.

ARTIGO 27.º

Secretário da sociedade

A administração da sociedade poderá, a todo o tempo, designar
um secretário da sociedade e um suplente, o qual assumirá as compe-
tências previstas na lei.

ARTIGO 28.º

Foro competente

Para dirimir todos os litígios que oponham a sociedade aos accio-
nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes
estatutos, fica estipulada a competência do foro da comarca de Lis-
boa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados para o quadriénio de 2003 a 2006
os seguintes órgãos sociais:

Administrador único: Carlos Pedro Enes Pinto Araújo, já identi-
ficado.

Fiscal único: membro efectivo � Cláudio António Figueiredo Pais,
casado, residente na Alameda das Figueiras, 2, apartamento 402, na
Malveira, Mafra, revisor oficial de contas n.º 852; membro su-
plente � José Manuel Martins Gonçalves Roberto, casado, com do-
micílio profissional na Rua de Anchieta, 5, 3.º, em Lisboa, revisor
oficial de contas n.º 1051.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004324414

PHOTOS VIED�ART � AGÊNCIA NOTICIOSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 369/030521; identificação de pessoa colectiva
n.º 506576272; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030521.

Certifico que, por Francisco Vieira de Matos, contribuinte fiscal
n.º 233792902, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, e divorciado, segundo declara, residente habitual-
mente na Avenida Saint Antoine, 74, 1700 Dilbeek, Bruxelas, Bél-
gica, e quando em Portugal, na Travessa de Rebelo da Silva, 19, 1.º,
esquerdo, em Lisboa, titular do passaporte R-0077565, emitido em
12 de Março de 2001, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros,
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 Photos Vied�Art � Agência
Noticiosa, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Travessa de Re-
belo da Silva, Vila Paulo, 19, 1.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de imprensa, divulga-
ção e comercialização de notícias, foto-reportagens, vídeos e res-
pectiva edição e edição literária. Promoção e divulgação de eventos
via Internet.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5500 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado e subscrito em dinheiro e corresponde a uma quota de igual
valor nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004324430

PUBLIREGI � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 361/030516; identificação de pessoa colectiva
n.º 506478980; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/030819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/030819.
Cessação de funções da gerente Mercedes de Fátima Ramos San-

tos Moreira Plácido, por ter renunciado em 19 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005952303

MOVIES-AT-HOME � CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 995/030205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506363635; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030205.

Certifico que, entre Miguel Augusto Chambel Rodrigues, Nuno
César de Jesus Guerra Cardeal, Fernando António Nunes Dionísio
Rodrigues dos Anjos e André Nuno Malheiro dos Santos Almeida,
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 Movies-At-Home � Clube de
Vídeo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
D. Estefânia, 79, 4.º, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clube de vídeo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas
iguais do valor nominal de 1850 euros cada, tituladas uma por cada
um dos sócios Miguel Augusto Chambel Rodrigues e Nuno César de
Jesus Guerra Cardeal; uma do valor nominal de 800 euros, titulada
pelo sócio Fernando António Nunes Dionísio Rodrigues dos Anjos,
e outra no valor nominal de 500 euros, titulada pelo sócio André
Nuno Malheiro dos Santos Almeida.

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, 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 parcial-
mente, 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 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

legitimários;
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.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005063061
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MARIA ROSA NICOLAU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 024/010327; identificação de pessoa colectiva
n.º 505397900; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 7 e 8/031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/031022.
Cessação de funções da gerente Maria Rosa Carrilho Marcos

Nicolau, por ter renunciado em 21 de Outubro de 2003.
Apresentação n.º 8/031022.
Nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Outubro de 2003:
Rita Marcos Nicolau.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004324457

PORTUCEL FLORESTAL � EMPRESA
DE DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2778/930706; identificação de pessoa colectiva
n.º 503025780; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 7 e 8/030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/030626.
Cessação de funções do administrador Domingos Manuel Alves

Monteiro Dinis, por ter renunciado em 28 de Março de 2003.
Apresentação n.º 8/030626.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 31 de Março de 2003, para o triénio de 2001-2003:
António Pereira Freire, casado, residente na Rua Projectada à

Alfredo Soares, lote 1525, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001174500

QUINTA DA RAMADA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3477/940505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189871; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 35/031103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado,
em 3 de Novembro de 2003, o projecto de cisão-fusão e fusão.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004333111

4DWICKED � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 831/021203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506315142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
48/021203.

Certifico que, entre Óscar Ildefonso de Amorim Cerqueira e Sér-
gio Marco Mendonça Alambre Leote, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação 4DWICKED �
Comércio Internacional de Equipamentos Desportivos, L.da, e a sua
sede fica instalada na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2,
11.º, sala 9, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, trans-
feridas ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e repre-
sentação e comércio de materiais de consumo nacionais e estrangei-
ros, tais como vestuário, calçado, materiais e equipamentos
desportivos, materiais e equipamentos marítimos e industriais, as-
sim como peças sobressalentes e de outros bens de equipamentos de
marcas estrangeiras.

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 de
3800 euros, pertencente ao sócio Sérgio Marco Mendonça Alambre
Leote, e outra de 1200 euros, pertencente ao sócio Óscar Ildefonso
de Amorim Cerqueira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Sérgio Marco
Mendonça Alambre Leote, que desde já é designado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando o mesmo não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
c) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
d) Em caso de penhor, penhora, arresto ou qualquer apreensão

judicial de bens;
e) Por morte, falência, interdição ou inabilitação.
2 � As quotas amortizadas figurarão como tais no balanço, sen-

do desde já permitido que, posteriormente, e por deliberação dos
sócios, em vez da quota amortizada, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
a terceiros.

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

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 500 000 euros, por acordo unânime dos vo-
tos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15
dias, sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246173

CERTOSA � CERTIFICAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9482/001011; identificação de pessoa colectiva
n.º 504578811; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
28/021206.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 11 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

17de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246172

PASSIFLORA � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
E HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 369/010720; identificação de pessoa colectiva
n.º 505603373; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/021204.
Deslocação da sede para a Avenida do Dr. Alfredo Bensaúde,

lote 3, bloco A, loja 1, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246171

MESTIMOVI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 743/011115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505782596; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 7 e 8/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/021205.
Cessação de funções do administrador único Carlos Parente Filipe

de Sousa, por ter renunciado em 16 de Maio de 2002.
Apresentação n.º 8/021205.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 28 de Ju-

nho de 2002, para o quadriénio em curso de 2001-2004:
Roberto Cassia Rebelo, casado, residente na Rua da Quinta do Pinto,

18, 3.º, esquerdo, Frielas.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246170

QUATRO MIL E OITENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7649/091118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504278460; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
44/021206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço e redenominação do capital de 400 000$ para 5000 euros e
foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, corresponde à soma de três quotas: duas da sócia Cármen da
Conceição Vieira Marques no valor de 1197 euros e 3504 euros,
respectivamente; a terceira do sócio Carlos Manuel Raposo Casimiro
Machado no valor de 299 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246169

COSJOBA � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6148/970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503881627;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/021206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246168

MULTIRENT � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5805/961219; identificação de pessoa colectiva
n.º 503878642; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 15 e 16/021206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 4, apresentação n.º 15/021206.
Cessação de funções dos membros do conselho fiscal A. Gândara,

O. Figueiredo e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, e Pedro Travassos e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, por terem sido destituídos em 19 de Novembro de 2002.

Apresentação n.º 16/021206.
Nomeação de membros do conselho fiscal, por deliberação de 19

de Novembro de 2002, para o quadriénio em curso de 2000-2003:
Ernst & Young Audit e Associados � Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 90, 6.º, Lis-
boa � presidente; Óscar Manuel Machado de Figueiredo, residente
na Rua de António Martins, 21, 4.º, Lisboa, revisor oficial de con-
tas � suplente.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000246167

CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA
DR.A MARINA DE PRAETERE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3282/940204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503134996; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 19/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 2 apresentação n.º 19/021205.
Deslocação da sede para a Rua de Castilho, 59, 7.º, direito, fre-

guesia de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000246166

CERVEJARIA RAMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1353/920117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502693835; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
18/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 18/021203.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Novembro de 2002:
Ana Isabel Seoane Alvarez, casada, residente na Avenida de

D. Rodrigo da Cunha, 5, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246165
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MEDINÚCLEO DR. TRAÇA � NÚCLEO
MÉDICO-CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 960/891117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502246774; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 57/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 57/021203.
Cessação de funções da gerente Marina Paula Biscaia Traça, por

ter renunciado em 30 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246164

METROLIS � PROJECTOS E OBRAS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17/941007; IPN2; número e data da apresentação: 22/
021203.

Certifico que, em relação ao agrupamento em epígrafe, o texto
que se segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 22/021203.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 3 de

Setembro de 2002, para o quadriénio de 2002-2005.
Designados pela ZAGOPE:
Efectivo: José Nicomedes Moreira, casado, residente na Rua de

Carlos Calisto, 3, 5.º, direito, Lisboa; suplente: José Francisco Codório
Ferreira Lino, casado, residente na Rua dos Mártires da Pátria, 4,
Salvaterra de Magos.

Designados pela OPCA:
Efectivo: Luís Manuel Lousada Soares, casado, residente na Rua

das Amoreiras, 72-E/F, 11.º, Lisboa; suplente: João António de Sá
Gonçalves Henriques, casado, residente na Rua das Orquídeas, 11,
rés-do-chão, esquerdo, Carcavelos.

Designados pela Construtora do Tâmega:
Efectivo: José Francisco da Silva Fonseca, casado, residente na

Rua de Goa, 3, Caxias, Paço de Arcos; suplente: Pedro Marques Vieira,
solteiro, maior, residente na Avenida do Brasil, 198, 5.º, direito,
Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246163

COMERCIAL DE TUBOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 223/890103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502085274; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 4/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 4/021205.
Cessação de funções do gerente António Galan Rodrigues, por ter

renunciado em 19 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246162

PLEXPART � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 251/010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505314304; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
48/030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLEXPART � Serviços de
Consultadoria, S. A., e tem a sua sede na Rua de Fialho de Almeida,
1, 2.º, esquerdo, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria e prestação de servi-
ços nas áreas económica, contabilística e fiscal, bem como a aquisi-
ção de participações sociais em outras sociedades.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246161

PCN � COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2581/930506; identificação de pessoa colectiva
n.º 502985666; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 33 e 34/031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 33/031030.
Cessação de funções do administrador Cândido Gravito Sardinha,

por ter renunciado em 30 de Junho de 2003.
Apresentação n.º 34/031030.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 7 de Julho de 2003:
António José Soares Palhares da Costa, casado, residente no Lar-

go de Filinto Elísio, 14, rés-do-chão, esquerdo, Cova da Piedade.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246160

CENORÁS � CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
E ASSISTÊNCIA CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 602/691016; identificação de pessoa colectiva n.º 500060428;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 42/011025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço e redenominação do capital de 500 000$ para 5000 euros e foi
alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios do se-
guinte modo: duas quotas pertencentes à sócia Natalina Rufino de
Matos Pascoal, uma de 2000 euros e outra de 1000 euros, e outra
pertencente ao sócio Eduardo Matos Castro, de 2000 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 1000246159

PREVENTILÉCTRICA � MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 820/860409; identificação de pessoa colectiva n.º 501655646;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/021205.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 3/021205.
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Outubro de 2001:
Manuel José Carvalho de Almeida Damásio, casado, residente na

Rua de Mariano Pina, 15, 12.º, E, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246158

CESTAG � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, FORMAÇÃO
E ESTÁGIOS PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 840/021205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506218562; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/021205.

Certifico que, por documento complementar, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, e que faz parte
integrante da escritura lavrada em 29 de Julho de 2002, no 5.º Car-
tório Notarial de Lisboa, no livro de escrituras diversas n.º 563-L, a
fls. 43 e seguintes, entre Carlos Alberto Nelas de Jesus e Osiris Roost,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CESTAG � Soluções
Informáticas, Formação e Estágios Profissionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Luís Aparício, 11,
4.º, A, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local no mesmo concelho ou em concelhos limítrofes.

4 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações e outras
formas locais de representação.

5 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
a) A criação, desenvolvimento, comercialização e manutenção de

produtos e aplicações informáticas, sítios na Internet e Intranet,
produtos de imagem gráfica e design gráfico, promoção e divulga-
ção de sítios na Internet, alojamento e manutenção de servidores,
aluguer de servidores com conectividade à Internet, registo e manu-
tenção de domínios, fornecimento de conteúdos, desenho e
implementação de estruturas Intranet e Internet, consultoria e audi-
toria informática, soluções multimédia na Internet, segurança
informática Internet e Intranet e comercialização de software e
hardware;

b) Prestação de formação profissional na área informática e de
gestão, concessão de estágios profissionais, ensino profissional e
profissionalizante e coordenação de grupos de trabalho.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto igual
ou diferente do seu, e em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto Nelas de Jesus e Osiris Roost.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, é exercida por dois gerentes a
eleger em assembleia geral, os quais podem ser sócios ou pessoas
estranhas à sociedade.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente, ou de um procurador em conformidade com o determinado na
respectiva procuração.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes da sociedade os sócios
Carlos Alberto Nelas de Jesus e Osiris Roost.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é permitida entre os
sócios ou a favor da sociedade, preferindo esta última àqueles.

2 � Quando qualquer sócio pretender ceder a sua quota, total ou
parcialmente, deverá notificar a sociedade, por carta registada, com
aviso de recepção, indicando o cessionário, preço e condições de
pagamento.

3 � Se a sociedade não exercer o direito de preferência, os só-
cios terão direito de preferência na aquisição das quotas a alienar, o
qual exercerão no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do
projecto de cessão que lhes será transmitido, através de carta, pela
gerência. Havendo mais de um interessado na preferência, esta será
exercida na proporção das quotas que possuam.

4 � Findo o prazo para os sócios exercerem o seu direito de
preferência, dispõe a sociedade de um prazo de 30 dias para decidir
pela amortização da quota.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora 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;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido transmitida sem o prévio consenti-

mento 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 transmitidas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � A contrapartida da amortização, salvo em caso de acordo,
corresponderá ao valor de liquidação da quota, calculado através do
balanço anual relativo ao exercício social do ano civil anterior àquele
em que se verifique o facto gerador da amortização da quota.

4 � O preço das amortizações até à aprovação do primeiro ba-
lanço corresponderá ao valor nominal das quotas.

5 � Em qualquer das situações acima previstas, a sociedade deve-
rá amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por outro sócio,
no prazo de 90 dias a contar do conhecimento do facto.

ARTIGO 8.º

1 � Excepto quando a lei exija formalidades especiais, as
assembleias gerais devem ser convocadas por carta registada, envia-
da aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, por meio de carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral.

3 � São da competência exclusiva da assembleia geral as delibe-
rações relativas a:

a) Aquisição, venda, hipoteca e quaisquer outros direitos similares
de ou sobre bens imóveis;

b) Fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento ou redução do capital social da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246157

MEDIATRUST � COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 842/021206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506284620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/021206.

Certifico que, por documento complementar, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica a fazer
parte integrante da escritura lavrada no 17.º Cartório Notarial de
Lisboa, a fl. 6 do livro n.º 280-E, entre Ana Catarina Santos Cabrita
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Marques e Maria Leonor Nunes Santos Cabrita Marques, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIATRUST � Comunica-
ção e Marketing, L.da

2 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Marques da Silva, 37-A,
1170-222 Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e poderá abrir, transferir ou encerrar agências,
sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação no País
ou no estrangeiro, bem como integrar agrupamentos complementa-
res de empresas e agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a assessoria de comunicação, produ-
ção de publicidade, design, marketing e patrocínios, gestão de ima-
gem e jornalismo empresarial, relações públicas e institucionais,
prestação de serviços para áudio-visual, imprensa, rádio, multimédia
e quaisquer outros relacionados com publicidade, marketing e comu-
nicação, designadamente reportagens, entrevistas, eventos, vídeo,
criação de conteúdos, edição áudio e vídeo, patrocínios, pesquisa,
estudos, projectos e serviços afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido da seguinte forma:

a) Uma quota pertencente à sócia Ana Catarina Santos Cabrita
Marques, no valor de 4750 euros;

b) Uma quota pertencente à sócia Maria Leonor Nunes Santos
Cabrita Marques, no valor de 250 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, é exercida por um gerente.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Ana Catarina Santos
Cabrita Marques.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura de um mandatário da sociedade, nomeado para

a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios.
2 � Depende sempre de prévio consentimento da sociedade a

cessão de quotas a terceiros, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade e, em segundo lugar,
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando o sócio que tenha pretendido ceder a totalidade ou parte

da sua quota não observar o disposto no artigo antecedente;
c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, incluída

em massa falida ou insolvente, ou objecto de qualquer outra apreen-
são judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou insolvência
e ou seja declarado falido ou insolvente;

e) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente
a sociedade;

f) Quando a totalidade ou parte da quota seja adjudicada, em par-
tilha, ao cônjuge de qualquer sócio, em consequência da dissolução
do seu casamento.

ARTIGO 9.º

1 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 235.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

2 � No caso das alíneas b) e e) do n.º 1 do artigo 8.º, a
contrapartida da amortização será equivalente ao valor nominal da
quota.

ARTIGO 10.º

A amortização considera-se realizada a partir da data da assem-
bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
da contrapartida ser efectuado em seis prestações trimestrais, iguais
e sucessivas.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reser-
vas, fundos ou provisões, sem qualquer limitação, ou serem distribuí-
dos aos sócios, se assim for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota não
se transmitirá aos seus sucessores, podendo a sociedade amortizá-la
ou fazê-la adquirir por sócios, ou por terceiros, pelo seu valor nomi-
nal.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246156

PAGAPOUCO � ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 089/860513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501572660; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
7/021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 7/021204.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 14 de Junho de

2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: Manuel Gonçalo Pereira Martins Dias,

casado, residente na Rua de Latino Coelho, 85, Lisboa � presidente;
José Manuel Pereira Martins Dias, casado, residente na Rua de Àlvares
Botelho, 38, Tavira, e Luís Armindo Silva Pinto, casado, residente
na Rua de Latino Coelho, 85, 1.º, Lisboa.

Conselho fiscal: Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Brito Pais, 8, 4.º, es-
querdo, Miraflores � presidente; Maria João Bernardino Martins
Canaverde Rodrigues, casada, residente na Avenida de Gago
Coutinho, 33, 3.º, direito, Lisboa, Luís Filipe Rogado Madeira
Chambel, casado, residente na Rua do Dr. José Baptista de Sousa,
38, 6.º, direito, Lisboa, e João Pedro Pereira de Matos, revisor ofi-
cial de contas, solteiro, maior, residente na Avenida de 5 de Outu-
bro, 49, Anadia � suplente.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000246154

CPPE � COMPANHIA DE PRODUÇÃO
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3861/941026; identificação de pessoa colectiva
n.º 503293695; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
14/031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 14/031030.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 6 de Junho de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: Pedro Manuel Bastos Mendes Rezende,

casado, residente na Rua da Arriaga, 8, 3.º, direito, Lisboa � presi-
dente; Jorge Manuel Ribeirinho Soares Machado e Rui Manuel Soa-
res de Albergaria Almiro.

Fiscal único: Bernardes, Sismeiro e Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; e Belarmino Martins, Eugénio Ferreira
& Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas � su-
plente.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004287810
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COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4082/120322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500078386; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e
data da apresentação: 40/031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado,
em 30 de Outubro de 2003, o projecto de fusão.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004332891

COSTA & SAMPAIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4705/951002; identificação de pessoa colectiva
n.º 503513172; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e
data da apresentação: 42/031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado,
em 30 de Outubro de 2003, o projecto de fusão.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004332905

MULTICOMEX � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5171/960411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503625990; inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 12 e 14/031016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais geren-
tes eleitos em assembleia geral.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto
que se segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/031015.
Cessação de funções do gerente João Paulo Carvalho Correia, por

ter renunciado em 10 de Fevereiro de 2003.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002453470

MANUEL MENDES GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6053/970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503848549;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 41/030924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital de 5000 euros para 5100 euros e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5100 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 4900,24
euros, do sócio José Maria Cebola Rodrigues, e outra no valor nominal
de 199,76 euros, da sócia Maria Agripina Salema Rodrigues.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 204324228

MULTIFIXO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8193/990616; identificação de pessoa colectiva
n.º 503290483; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
60/031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 6.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 29 927,87 euros,
representado por duas quotas: uma de 23 942,30 euros, da sócia
Maria de Lurdes Ribeiro Lopes, e uma de 5985,57 euros, da sócia
Maria João Ferreira Lopes Roque.

6.º

1 � No caso de falecimento de uma das sócias, a respectiva quota
não se transmitirá aos herdeiros da falecida, devendo a sociedade
amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiros.

2 � A amortização ou a aquisição referidas no número anterior
devem verificar-se no prazo de 90 dias após o conhecimento da
morte da sócia por algum dos gerentes, sob pena de a quota se con-
siderar transmitida aos herdeiros da falecida.

3 � A sociedade pode ainda amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004329653

PIRÂMIDE � ESTUDOS E PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8616/991930; identificação de pessoa colectiva
n.º 502907550; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e
data da apresentação: 34/020930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado,
em 30 de Setembro de 2002, o projecto de fusão.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001105576

MARPINO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE TRANSACÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8655/991215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501961950; inscrições n.os 8 e 11; números e data das apre-
sentações: 33 e 37/030130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital de 149 639,36 euros para 150 000 euros, com
remodelação total do contrato por transformação em sociedade
anónima, tendo ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação social e duração

A sociedade adopta a denominação social de MARPINO � Socie-
dade Imobiliária de Transacções e Construções, S. A., e durará por
tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação social

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Enge-
nheiro Duarte Pacheco, torre 2, 11.º, sala 11, na freguesia de Santa
Isabel, concelho de Lisboa, a qual pode ser deslocada, nos termos da
lei, por simples deliberação do administrador único ou do conselho
de administração, sem dependência do consentimento ou parecer de
outros órgãos sociais.

2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-
rão ainda criar, transferir ou extinguir sucursais, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, no espaço da União Europeia
ou no exterior, dentro do condicionalismo do número anterior.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de cons-
truções e transacções sobre imobiliário e terrenos destinados a esse
mesmo fim, compra e revenda de prédios adquiridos para esse fim, ges-
tão e rentabilização de patrimónios imobiliários próprios ou alheios e
realização de estudos e projectos de investimento imobiliário.

2 � A sociedade poderá ainda dedicar-se ao exercício de outras
actividades acessórias, instrumentais ou complementares do seu ob-
jecto principal, incluindo a prestação de serviços técnicos ou de outra
natureza.

3 � a sociedade poderá ainda participar no capital de outras socie-
dades com objecto diferente do referido nos números anteriores e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 150 000 euros, encontrando-se inte-
gralmente realizado.

2 � O capital social pode ser elevado, por uma ou mais vezes,
até ao limite de 300 000 euros, por simples deliberação do adminis-
trador único ou do conselho de administração.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou
ao portador, reciprocamente convertíveis, com o valor de 5 euros
cada uma.

2 � Os títulos representativos poderão ser de 1, 5, 10, 100, 1000,
10 000 ou mais acções.

3 � As acções tituladas podem ser convertidas em escriturais por
iniciativa do administrador único ou do conselho de administração e
observadas as formalidades legais aplicáveis.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto,
nominativas ou ao portador, até ao montante representativo de 20 %
do capital social.

2 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia geral.

3 � As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Obrigações e dívida titulada

A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos de
dívida titulada, legalmente admissíveis, mediante deliberação do ad-
ministrador único ou do conselho de administração, que fixará as
condições de emissão.

CAPÍTULO II

Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

A sociedade terá como órgãos a assembleia geral, o conselho de
administração ou o administrador único, o conselho fiscal ou o fis-
cal único e o secretário da sociedade.

ARTIGO 9.º

Remuneração dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos membros dos órgãos da sociedade e,
bem assim, os esquemas de segurança social e de outras prestações
suplementares serão fixados por uma comissão de remunerações
composta por três membros eleitos em assembleia geral por um
período de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 399.º do Código
das Sociedades Comerciais, o administrador único ou os administra-
dores poderão receber globalmente até 5 % dos lucros do exercício
deduzidos da importância destinada a reserva legal.

3 � O administrador único ou os administradores podem ser dis-
pensados de prestar caução, pela deliberação dos accionistas que
proceder à sua eleição.

ARTIGO 10.º

Actas dos órgãos sociais

1 � Das reuniões dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade serão sempre lavradas actas, devidamente assinadas por
todos os membros presentes, das quais constarão as deliberações
tomadas e as declarações de voto discordantes, se as houver.

2 � As actas da assembleia geral serão apenas assinadas pelo
presidente da mesa e pelo respectivo secretário.

ARTIGO 11.º

Duração do mandato dos órgãos sociais

A duração do mandato dos membros dos órgãos da sociedade, in-
cluindo o secretário, é de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatu-
tos.

ARTIGO 13.º

Participação na assembleia geral

1 � Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas
que forem titulares de um número de acções maior ou igual àquele a
que, nos termos do n.º 3, corresponde um voto, e que, até oito dias
antes da data marcada para a sua realização:

a) Tenham as acções inscritas em seu nome no livro de registo da
sociedade;

b) Comprovem que as acções se encontram depositadas ou inscri-
tas numa conta da valores mobiliários escriturais, em seu nome, jun-
to de um intermediário financeiro;

c) Procedam à entrega das acções na sede da sociedade para efei-
to de conferirem o respectivo direito de voto ao seu detentor.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-
-se registadas, depositadas ou inscritas em nome do accionistas, até
ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 100 acções deverão agrupar-se por forma a com-
pletar o mínimo exigido e deverão fazer-se representar por um só
deles.

5 � Salvo em casos devidamente justificados, as pessoas colecti-
vas deverão comunicar ao presidente da mesa, por carta recebida
até 15 dias antes da data fixada para a reunião da assembleia geral,
o nome de quem as irá representar.

6 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, dentro do prazo previsto no número anterior.

7 � O disposto no n.º 1 não prejudica o disposto na lei acerca da
presença nas reuniões da assembleia geral do administrador único ou
dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

Quórum da assembleia geral

1 � Em primeira convocação, e sem prejuízo do número seguinte,
a assembleia geral só se considera regularmente constituída e só pode
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deliberar validamente se estiverem presentes ou representados accio-
nistas titulares de, pelo menos, 51 % do capital.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira
convocação, sobre alterações estatutárias, fusão, cisão e dissolução
da sociedade devem estar presentes ou representados, pelo menos,
dois terços do capital social.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

3 � Na falta do presidente e do vice-presidente, dirigirá a assem-
bleia o presidente do conselho fiscal ou, na falta deste, um accio-
nista escolhido por ordem do número de acções detidas e, em caso
de igualdade, atender-se-á, sucessivamente, à antiguidade como accio-
nista e à maior idade.

4 � Faltando o secretário, o presidente da mesa escolherá o subs-
tituto de entre os accionistas presentes.

ARTIGO 16.º

Competência da assembleia geral

Para além do disposto na lei, competirá, em especial, à assem-
bleia geral:

a) Eleger, de entre os accionistas ou não, a respectiva mesa;
b) Eleger o administrador único ou os membros do conselho de

administração;
c) Eleger o fiscal único ou os membros do conselho fiscal, bem

como designar o presidente;
d) Eleger a comissão de remunerações;
e) Eleger, se assim o entender, um conselho consultivo e aprovar

o respectivo regulamento;
f) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer do conselho fiscal e decidir
sobre a aplicação dos resultados do exercício;

g) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos;
h) Autorizar a aquisição e alienação de bens, bem como a realiza-

ção de investimentos, uns e outros de valor superior a um terço do
capital social realizado;

i) Deliberar sobre a exigência de prestações acessórias aos accio-
nistas e fixar as suas condições.

ARTIGO 17.º

Deliberações da assembleia geral

Sem prejuízo das disposições legais e estatutárias que consagrem a
exigência de maiorias qualificadas, as deliberações da assembleia ge-
ral serão tomadas por maioria dos votos emitidos.

CAPÍTULO IV

Órgão de administração

ARTIGO 18.º

Órgão de administração

A administração da sociedade será confiada a um administrador
único ou a um conselho de administração, constituído por um nú-
mero ímpar de membros, entre 5 e 11, que de entre si designarão o
presidente e, se for o caso, um vice-presidente, os administradores-
-delegados ou uma comissão executiva.

ARTIGO 19.º

Competências do órgão de administração

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete gerir e representar a sociedade, cabendo-lhes, nessa medi-
da, e sem prejuízo das competências que lhes são conferidas pela lei:

a) Definir as orientações estratégicas, fixar os objectivos e for-
mular as políticas de gestão da sociedade;

b) Aprovar os planos de actividade e orçamentos anuais e
plurianuais, bem como as alterações ou ajustamentos que, no decor-
rer da sua execução, se revelem necessários;

c) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar di-
reitos, nomeadamente os incidentes sobre participações sociais, bens
imóveis e, dentro dos limites legais, imóveis, com respeito pelo dis-
posto na alínea h) do artigo 16.º;

d) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais;

e) Deliberar aumentos do capital social, nos termos do artigo 4.º,
n.º 2;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e outras modalidades de
dívida titulada, nos termos do artigo 7.º;

g) Estabelecer a organização administrativa da sociedade, as nor-
mas de funcionamento e os sistemas de informação para gestão e de
controlo interno;

h) Constituir mandatários com os poderes que julguem convenien-
tes, incluindo os de substabelecer;

i) Designar o secretário da sociedade para o exercício das atribui-
ções previstas na lei;

j) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 � Compete, especialmente, ao presidente do conselho de ad-
ministração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e dirigir as respectivas reuniões;
c) Exercer o voto de qualidade;
d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
3 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substi-

tuído por um vice-presidente e, nas ausências ou impedimentos des-
tes, pelo vogal do conselho de administração por si designado para
o efeito.

ARTIGO 20.º

Delegação de poderes do conselho de administração

1 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade e os poderes de representação necessários para que, nesse
âmbito, a sociedade fique vinculada.

2 � A composição e o modo de funcionamento da comissão
referida no número anterior serão fixados pelo conselho de admi-
nistração no acto da delegação.

ARTIGO 21.º

Deliberações do conselho de administração

As deliberações do conselho de administração serão tomadas, no
mínimo, por maioria de três quartos dos votos dos administradores
que o compõem.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção:
a) Do administrador único;
b) De dois membros do conselho de administração ou da comis-

são executiva conjuntamente;
c) De um membro do conselho de administração ou da comissão

executiva e um procurador;
d) De um administrador, quando se trate de matéria em que tal

tenha sido deliberado pelo conselho de administração ou que respei-
te ao exercício de poderes delegados;

e) De um ou mais procuradores, no âmbito dos respectivos pode-
res.

2 � Nos actos de mero expediente, será suficiente a intervenção
de um administrador.

CAPÍTULO V

Órgão de fiscalização

ARTIGO 23.º

Composição

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um conselho
fiscal composto por três membros efectivos e um suplente ou por
um fiscal único, conforme seja deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 24.º

Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal reunirá ordinariamente nos prazos estabeleci-
dos por lei e extraordinariamente sempre que for convocado pelo
seu presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de
administração.
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ARTIGO 25.º

Deliberações do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal são tomadas estando presente
a maioria dos membros em exercício e por maioria dos votos ex-
pressos.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Prestações acessórias

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias, além
das respectivas entradas e na proporção do capital por eles subscri-
to, devendo essas prestações ser pecuniárias, até ao montante global
correspondente ao décuplo do capital social, e gratuitas ou onero-
sas, conforme for deliberado em assembleia geral, que fixará tam-
bém as demais condições de tais prestações acessórias.

ARTIGO 27.º

Aplicações dos resultados líquidos

1 � Os resultados líquidos da sociedade anualmente apurados te-
rão a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as ver-
bas que por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de
reservas, tendo a assembleia geral, no mais, total liberdade de delibe-
rar no sentido de os afectar, total ou parcialmente, à formação de
reservas ou de os distribuir pelos accionistas.

2 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lu-
cros no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei,
podendo ainda nomeadamente a distribuição de dividendos ser infe-
rior a metade do lucro do exercício distribuível.

ARTIGO 28.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa de
75 % do capital.

ARTIGO 29.º

Liquidação do património da sociedade

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
do património, em consequência da dissolução da sociedade, será feita
extrajudicialmente através de um liquidatário, que será o administra-
dor único, ou de uma comissão liquidatária, constituída pelos mem-
bros do conselho de administração.

ARTIGO 30.º

Derrogação dos preceitos dispositivos

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 31.º

Foro

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
emergentes ou não destes estatutos, fica estipulado o foro da comarca
da sede da sociedade, com expressa renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 32.º

Nomeação dos membros dos órgãos sociais
para o quadriénio de 2002-2005

1 � Ficam desde já nomeados, para o quadriénio de 2002 a 2005,
os seguintes membros dos órgãos sociais, ficando o administrador
único dispensado de prestar caução para o mandato que agora irá
exercer:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Luís Alberto Fernandes
de Azevedo Carneiro Martins, divorciado, residente na Avenida dos
Bons Amigos, 38, 1.º, Cacém; vice-presidente � Armindo Augusto
Curto Fernandes, separado de pessoas e bens, residente na Rua de

Joaquim António de Aguiar, 27, 6.º, esquerdo, em Lisboa; secretá-
rio � João Tiago Laginha de Azevedo Carneiro Martins, solteiro,
maior, residente na Avenida de Amílcar Cabral, 17, rés-do-chão, B,
em Lisboa;

b) Administrador único: Luís Alberto Fernandes de Azevedo Car-
neiro Martins, divorciado, residente na Avenida dos Bons Amigos,
38, 1.º, Cacém;

c) Fiscal único: efectivo � Vítor Oliveira e Hélia Félix � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 165, representada por Vítor
Manuel Rodrigues de Oliveira, revisor oficial de contas n.º 482, re-
sidente na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, em Lisboa; suplente �
Hélia Santos Duarte Félix, revisora oficial de contas n.º 991, resi-
dente na Rua do Ateneu Comercial, lote 4, em Santarém;

d) Secretário da sociedade: João Tiago Laginha de Azevedo Car-
neiro Martins, solteiro, maior, residente na Avenida de Amílcar
Cabral, 17, rés-do-chão, B, em Lisboa;

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000680534

MÁLINDO � CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8700/000104; identificação de pessoa colectiva
n.º 504747339; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 19 e 20/031028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/031028.
Cessação de funções do gerente Alberto Marques Nunes, por ter

renunciado em 3 de Outubro de 2003.
Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alte-

rado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5985,58 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2992,79 euros, pertencentes ao sócio Arlindo Go-
mes Marques.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Arlindo Gomes Marques, já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do referi-
do gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004324392

CAMPOS DOS TRAPOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9119/000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504860453;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução da mesma.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2002358532

CARLOS MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9133/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504989375; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 17 e 19/031021.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é a transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/031021.
Cessação de funções do gerente Carlos Miguel Acciaioli Homem

Mendes, por ter renunciado em 25 de Julho de 2003.
Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alte-

rado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e
3.º, n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Azedo Gneco, 26-A,
em Lisboa, freguesia do Santo Condestável.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de 1500
euros, do sócio Leonel de Jesus Seixas, uma no valor nominal de
1750 euros, do sócio Fernando Augusto Cerqueira Nunes, e outra no
valor nominal de 1750 euros, do sócio Francisco Maria Henrique
Gertrudes Gonçalves.

Gerentes designados: Fernando Augusto Cerqueira Nunes e Fran-
cisco Maria Henrique Gertrudes Gonçalves.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004329319

COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9329/230118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500068658; inscrição n.º 34; número e data da apresentação:
8/031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração com remodelação total do contrato, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Liberty Europeia Seguros, S. A.,
regendo-se pelo presente contrato e pela legislação geral e especial
aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 6, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida, por simples deliberação do conselho de administra-
ção, para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelho limítrofe.

2 � O conselho de administração poderá, nos termos da lei, criar,
transferir ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem duração indeterminada.

ARTIGO 4.º

Os fins da sociedade consistem na exploração dos diversos ramos
de seguro que está ou venha a estar autorizada a efectuar, directa-
mente ou por via de resseguro com sociedades nacionais ou estran-
geiras.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode livremente adquirir e alienar participações em
sociedades com objecto diferente do referido no artigo 4.º, em socie-
dades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com outras
pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e accionistas

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, que poderá ser elevado uma ou mais vezes,
nos termos legais, é de 24 348 750,69 euros, encontrando-se dividi-
do em 464 937 acções de 52,37 euros cada uma. As acções podem
ser emitidas sob a forma de títulos de várias acções.

2 � A assembleia geral poderá exigir de todos os accionistas a
realização de prestações suplementares, na proporção das respecti-
vas participações no capital social da sociedade, ou noutra propor-
ção, desde que deliberado unanimemente pela assembleia geral, até
ao limite global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador registadas, po-
dendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e
múltiplos de 1000 acções ou revestir forma escritural, sendo livre e
reciprocamente convertíveis a pedido e expensas do accionista.

2 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores ou dois mandatários constituídos para o efeito, po-
dendo ambas as assinaturas ser apostas por chancela ou reproduzidas
por meios mecânicos, desde que autenticadas com o selo branco da
sociedade.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
conferindo direito a um dividendo prioritário e susceptíveis de
remição, dentro dos limites legais e nas condições que vierem a ser
fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 8.º

1 � Na prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá
realizar, por deliberação do conselho de administração, todas as
operações financeiras, activas e passivas permitidas pela lei.

2 � A sociedade poderá, nos termos da lei e mediante delibera-
ção do conselho de administração, emitir quaisquer modalidades ou
tipos de obrigações.

CAPÍTULO III

Organização da sociedade

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá igualmente nomear um secretário da socie-
dade, nos termos do artigo 446.º-D, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais, o qual terá as competências previstas na lei.

A) Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deve ser convocada por carta registada envia-
da para os accionistas com, pelo menos, 21 dias de antecedência,
sempre que a lei não dispuser de forma diferente.

ARTIGO 11.º

1 � Têm direito a voto na assembleia geral os accionistas que
provem essa qualidade até 15 dias antes da data da assembleia, por
alguma das formas previstas na lei.

2 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-
presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral contanto que o representante seja um membro do conse-
lho de administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singu-
lar, ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa desig-
nada pelo órgão competente.

3 � Como instrumento de representação voluntária, basta uma
carta dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação
do representante.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente deliberar, em primeira convocação, quando se
encontrem presentes ou representados accionistas com direito a voto
que detenham mais de 50 % do capital social.
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2 � Na convocatória da assembleia geral, deve desde logo ser
fixada, nos termos da lei, uma segunda data de reunião para o caso
de a assembleia não poder reunir-se na primeira data marcada, por
falta de representação do capital exigido nos termos do número
anterior.

ARTIGO 13.º

Cada acção dá direito a um voto. As deliberações da assembleia
geral serão tomadas por maioria dos votos emitidos, salvo disposi-
ção legal ou estatutária que exija maioria qualificada.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade. Cabem-lhe
em exclusivo as atribuições seguintes, que são inalienáveis:

1.º Decidir sobre os relatórios anuais do conselho de administra-
ção e do fiscal único, as contas do exercício e o balanço;

2.º Decidir sobre o emprego do resultado do exercício;
3.º Decidir sobre a aplicação dos fundos de reserva a fins espe-

ciais;
4.º Dar quitação ao conselho de administração das obrigações a

que ele incumbem;
5.º Eleger os membros do conselho de administração;
6.º Eleger o fiscal único e seu suplente;
7.º Eleger um presidente e um secretário por um mandato de três

anos, sendo permitida a reeleição;
8.º Modificar os estatutos;
9.º Deliberar sobre a fusão, reunião ou dissolução da sociedade,

nomear e destituir liquidatários.

B) Conselho de administração

ARTIGO 15.º

A sociedade é administrada e representada por um conselho de
administração de cinco membros pelo menos, eleitos por três anos
pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração nomeia de entre os seus membros
um presidente e, se tal for entendido conveniente aos interesses da
sociedade, um vice-presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne, por convocação do seu
presidente, sempre que o exijam os interesses da sociedade. Deve,
além disso, ser convocado quando quaisquer dois membros do conse-
lho de administração o requeiram.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito, po-
dendo sê-lo por fax, com uma antecedência de pelo menos cinco
dias relativamente à data da reunião em causa e devendo ser espe-
cificada a agenda da reunião.

3 � A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar prefixar as datas das suas reuniões.

4 � O conselho de administração só pode decidir validamente
quando esteja presente a maioria dos seus membros, podendo, no
entanto, qualquer deles fazer-se representar por outro administrador
mediante carta dirigida ao presidente.

5 � Os administradores podem votar por correspondência.
6 � As decisões são tomadas por maioria absoluta dos votos dos

administradores presentes ou representados e dos que votem por
correspondência. Em caso de empate, o presidente tem voto de
qualidade.

ARTIGO 19.º

Das reuniões do conselho de administração será lavrada acta, as-
sinada por todos os membros presentes.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração é investido dos poderes mais amplos
para a gerência e administração da sociedade, designadamente:

1.º Fazer a chamada das prestações do capital das acções;
2.º Gerir todos os negócios sociais, celebrar contratos de qualquer

natureza necessários à prossecução dos fins sociais e efectivar todas
as operações relativas ao objecto social, observando as normas

prudenciais, as directrizes emanadas das entidades de supervisão e as
regras de conduta das empresas de seguros;

3.º Promover estudos de natureza técnica, financeira e comercial;
4.º Regular as condições das operações técnicas e comerciais da

sociedade e promover a sua realização;
5.º Fixar as despesas gerais de administração;
6.º Elaborar regulamentos internos para os diferentes serviços da

sociedade;
7.º Constituir mandatários;
8.º Adquirir, alienar e trocar móveis e imóveis e fazer os arrenda-

mentos convenientes;
9.º Decidir sobre a colocação dos capitais disponíveis e sobre o

emprego das reservas;
10.º Velar e defender os bens e valores da sociedade, tomando todas

as medidas que julgar necessárias;
11.º Entender-se com as entidades competentes em tudo o que

respeita à realização, execução ou modificação de contratos;
12.º Autorizar a cobrança dos créditos da sociedade, sem excep-

ção dos resultantes da venda de imóveis;
13.º Requerer registos e cancelamentos de hipotecas ou outras

cauções, e desistir da prioridade deles e de qualquer preferência;
14.º Aceitar e oferecer cauções e garantias de qualquer natureza

nas condições que entender convenientes;
15.º Decidir judicial ou extrajudicialmente sobre os direitos e in-

teresses da sociedade, podendo designadamente transigir e
comprometer-se em árbitros;

16.º Organizar os balanços e as contas a submeter à assembleia
geral, e elaborar o relatório respectivo sobre a situação económica
da sociedade, propondo a aplicação a dar ao resultado;

17.º Propor à assembleia geral a reunião, fusão ou participação
com outras companhias ou empresas, o aumento ou redução do ca-
pital social ou a dissolução da sociedade, e a modificação dos estatu-
tos, sempre que julgar oportuno deliberar sobre estes assuntos;

18.º E, finalmente, decidir tudo o que for do interesse da socie-
dade e não seja expressamente reservado à assembleia geral.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num
ou mais administradores, ou numa comissão executiva formada por
um número ímpar de administradores, a gestão corrente da socie-
dade.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delegação
e, no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e o modo
de funcionamento desta.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador-delegado, no âmbito da respectiva delega-

ção do conselho de administração;
c) Um administrador e um procurador, no âmbito dos respectivos

poderes;
d) Por um ou mais procuradores, no âmbito dos respectivos po-

deres.
2 � Nos actos de mero expediente, tais como emissão de apóli-

ces e respectivas actas, recibos e inerente correspondência é sufi-
ciente a assinatura de um administrador ou procurador com poderes
bastantes.

C) Fiscalização

ARTIGO 23.º

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único e seu
suplente, os quais deverão ser revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas com qualificação técnica ade-
quada e reconhecida idoneidade, eleitos por três anos pela assem-
bleia geral, sendo possível a reeleição.

ARTIGO 24.º

As remunerações dos membros do conselho de administração e do
fiscal único serão fixadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Contas anuais

ARTIGO 25.º

As contas de exercício fecham-se em 31 de Dezembro de cada
ano. As contas anuais e o balanço serão elaborados conforme as
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prescrições da lei e das entidades competentes e segundo os princí-
pios gerais da técnica de seguros.

ARTIGO 26.º

1 � O lucro líquido de cada exercício será repartido de acordo
com as regras seguintes:

1.º 10 %, pelo menos, são destinados ao fundo de reserva legal
até à concorrência do capital social. Uma vez atingido este mon-
tante, poderão fazer-se afectações suplementares ao mesmo fundo
nas proporções que se entenderem convenientes;

2.º Do excedente atribuir-se-á aos accionistas um dividendo até à
concorrência de 6 % do capital social;

3.º O saldo final será aplicado:
a) Ao aumento dos meios de garantia da sociedade;
b) Ao pagamento de um dividendo suplementar aos accionis-

tas.
2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exer-

cício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

Além dos casos previstos na lei, a sociedade só poderá dissolver-
-se por deliberação de metade dos accionistas representando pelo
menos três quartos do capital social.

ARTIGO 28.º

Se a dissolução for decidida, a assembleia geral nomeará cinco li-
quidatários, dos quais dois suplentes.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004329971
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