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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BBVA LEASIMO � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 222, 1250-148 Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 370.
Pessoa colectiva n.º 502108312.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
Líquidobruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 104) 0) 104) 112)
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 1 134 891) 0) 1 134 891) 2 009 851)
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 0) 0) 0) 0)
4 � Créditos sobre clientes ............................................................. 94 940 181) 1 694 601) 93 245 580) 94 981 852)
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...................... 0) 0) 0) 0)

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De emissores
públicos .................................................................................. 0) 0) 0) 0)

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De outros
emissores ............................................................................... 0) 0) 0) 0)

(Dos quais: Obrigações próprias) ................................................. (0) (0) (0)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ......................... 0) 0) 0) 0)
7 � Participações ............................................................................ )0) 0) 0) 0)
8 � Partes do capital em empresas coligadas ................................. )0) 0) 0) 0)

19 � Imobilizações incorpóreas ........................................................ 305 174) 305 174) 0) 4 778)
10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 73 689) 69 875) 3 814) 7 721)

(Das quais: Imóveis) .............................................................. (0) (0) (0) 0)

11 � Capital subscrito não realizado .................................................... 0) ) 0) 0)
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ...................... 0) ) 0) 0)
13 � Outros activos .......................................................................... 2 059 313) 0) 2 059 313) 1 251 701)
15 � Contas de regularização ............................................................ 270 671) 270 671) 509 133)
16 � Prejuízo do exercício .................................................................. 0) ) 0) 66 252)

������������ ����������� ������������ ������������

Total do activo ............................ 98 784 023) 2 069 650) 96 714 373) 98 831 400)
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(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................... 66 181 779 53 702 109

a) À vista ........................................................................................................................................ 0 0
b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................................................................... 66 181 779 53 702 109

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................. 0 0

a) Depósitos de poupança .............................................................................................................. 0 0
b) Outros débitos ............................................................................................................................ 0 0

ba) À vista ................................................................................................................................ 0 0
bb) A prazo ............................................................................................................................... 0 0

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................. 0 14 963 937

a) Obrigações em circulação ........................................................................................................... 0 14 963 937
b) Outros ......................................................................................................................................... 0 0

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 12 144 135 12 591 572
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 890 467 1 037 150
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 833 024 815 090

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................. 0 0
b ) Outras provisões ......................................................................................................................... 833 024 815 090

6A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................. 0 0
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................... 0 0
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 7 500 000 7 500 000

10 � Prémios de emissão ....................................................................................................................... 0 0
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 2 275 591 1 881 825
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................. 0 0
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... 6 339 717 6 339 717
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 549 660 0

������������ ������������
Total do passivo .................................................... 96 714 373 98 831 400

Pela Administração, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000124736
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

MEDMAT INNOVATION � MATERIAIS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2894;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924145; data do depósi-
to: 20031216.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2006137794

BAFI � FABRICO E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3055;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506772993; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20031127.

Certifico que, entre Silvério Rodrigues Marques Pereira; José Afonso
Coelho Marques e Artur Jorge de Oliveira Lopes, todos casados, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAFI � Fabrico e Comércio de
Móveis, L.da

2 � Tem a sua sede na freguesia de Barrô, concelho de Águeda.
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
móveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco vezes o capital social,
por unanimidade dos votos representativos do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Afonso
Coelho Marques e Artur Jorge de Oliveira Lopes e ao não sócio, José
Pereira Rodrigues, casado, residente no lugar de Amainho-Catraia,
freguesia de Borralha, concelho de Águeda, que, desde já, ficam no-
meados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas,
mediante deliberação dos sócios aprovada pela maioria dos votos re-
presentativos do capital social.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas, gratuita ou onerosa, e ainda
que a sócios, depende sempre do consentimento da sociedade, que terá
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar compulsivamente qualquer quota,
sendo o seu valor o que resultar do balanço efectuado para o efeito,
por três auditores nomeados, um pela sociedade, outro pelo sócio ti-
tular da quota objecto de amortização e o terceiro, apenas com voto
de qualidade, nomeado pelos citados auditores, nos seguintes casos:

a) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou incluída
em massa falida ou insolvente;

b) Quando o sócio for declarado judicialmente interdito ou inabili-
tado;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade;
d) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só

de bens, a quota não fique no património do respectivo sócio;
e) Quando o sócio, dolosamente ou com negligência consciente,

prejudicar, por qualquer meio, a sociedade;
f) Por acordo com o respectivo sócio.

ARTIGO 8.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por deliberação
da assembleia geral, aprovada por votos representativos da maioria de
três quartos do capital social.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara So-
ares Pinto. 2006136097

A. M. ALVES DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3060;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506787710; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20031211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, pelo único
sócio António Manuel Alves da Costa, casado com Rosa Maria
Fernandes de Almeida, na comunhão geral, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. M. Alves da Costa,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Alagoa, freguesia e con-
celho de Águeda.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de mobiliário, electrodomésticos, utilida-
des para o lar, gás, materiais para a construção civil e prestação de
serviços de assistência relacionado com a actividade; e transporte
rodoviário de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio António Manuel Alves da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio António Manuel Alves da
Costa, desde já, nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006137786

SIMÕES & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3062;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506793346; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/20031211.

Certifico que, entre Isabel Maria Ladeira Martins Simões e marido,
António de Bastos Simões, casados na comunhão geral, e Isabel Ma-
ria Martins Simões, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simões & Isabel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 183, fre-
guesia, concelho e cidade de Águeda.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar 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 execução de fotografia e filme,
revelação e produção de fotografia e comércio de material fotográfi-
co e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000 euros
e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: duas iguais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Isabel Maria Ladeira Martins Simões e António de
Bastos Simões; e uma de 5000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Martins 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
assembleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Isabel
Maria Ladeira Martins Simões.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 seguida,
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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006137840

POLCAD � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3061;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506801381; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20031211.

Certifico que, entre Pedro Manuel Ferreira Alves e mulher, Maribel
de Oliveira Lourenço, casados na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLCAD � Mobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Candam, freguesia da
Borralha, concelho de Águeda.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar 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 montagem, estofagem,
comercialização, importação e exportação de mobiliário, nomeada-
mente mobiliário de escritório e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel
Ferreira Alves; e uma de 500 euros, pertencente à sócia Maribel de
Oliveira Lourenço.

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
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Pedro
Manuel Ferreira Alves.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006137832

AVEIRO

PAPA-LETRAS � ACTIVIDADES INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5853/
031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031124.
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Certifico que, por escritura outorgada em 29 de Outubro de 2003, de
fls. 79 a 80 v.º, do livro n.º 251-C, no Cartório Notarial de Gondomar,
foi constituída, entre Susana Lúcia de Castro Moreira e Dália Judite de
Castro Moreira, uma sociedade comercial por quotas, com a denomi-
nação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constante da seguin-
te escritura:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAPA-LETRAS � Actividades Infan-
tis, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Von Haff, 7, A, da freguesia
de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: academia de actividades infantis, que
contemple salas de estudo, ocupação de tempos livres, assim como a
realização de festas de anos para crianças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
que pertencem uma a cada uma das sócias Dália Judite de Castro
Moreira e Susana Lúcia de Castro Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por ambas
as sócias, que, desde já, ficam nomeadas gerentes.

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

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais da gerência, as gerentes
poderão contratar e assinar vinculando a sociedade em quaisquer con-
tratos de locação financeira mobiliária ou imobiliária.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade, à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.

§ único. No caso do exercício do direito de preferência, a quota
será paga ao sócio cedente pelo valor constante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em ac-
tos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como abona-
ções, letras de favor, fianças e outros semelhantes.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690824

GRAFIFORMA � ARTES GRÁFICAS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1857/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501733639; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 14 e 15/031212.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação do gerente Joaquim António Gaspar de Melo Albino,
por deliberação de 26 de Junho de 1986.

Mais certifico que foi registada a designação dos gerentes Maria
Claudete da Silva Gaspar de Melo Albino e António José da Silva Gaspar
de Melo Albino, por deliberação de 19 de Setembro de 1986.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003691022

C. C. T. � PORTUGAL � PRODUTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4918/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505109816; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/031211.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou de 120 000 euros
para 195 000 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro e subs-
crito pela sócia Colores Cerâmicos de Tortosa, S. A, para reforço da
sua quota, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º que pas-
sou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
195 000 euros, representado por duas quotas, uma do valor nominal
de 192 600 euros, pertencente à sócia Cerâmicos de Tortosa, S. A. e
outra do valor nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio Joaquim
Manuel Orti Princep.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690859

MÓVEIS MOLICEIRO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5856/
031211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031211.

Certifico que, por escritura outorgada em 17 de Novembro de 2003,
de fls. 79 a 79 v.º, do livro n.º 259-H, no Cartório Notarial de Águeda,
foi constituída, entre Marco Aurélio de Almeida e Castro, e José
António de Castro Vinagre, uma sociedade comercial por quotas, com
a denominação em epígrafe que se regerá pelo pacto social constante
da seguinte escritura:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Móveis Moliceiro � Co-
mércio de Mobiliário, L.da, e tem a sua sede e principal estabeleci-
mento no lugar da Quinta do Simão, Estrada 109, freguesia de Esguei-
ra, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de mobiliário do-
méstico e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 50 000 euros, e é for-
mado por duas quotas, uma de 45 000 euros, pertencente ao sócio
Marco Aurélio de Almeida e Castro e outra de 5000 euros, perten-
cente ao sócio José António de Castro Vinagre.

§ único. Poderão aos sócios ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 25 000 euros, restituídas quando julgadas
dispensáveis, sendo o reembolso feito pela forma e nas datas fixadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, sendo fixados em
assembleia geral os juros que vencem e as condições do reembolso.

ARTIGO 5.º

É proibido aos gerentes usar a denominação social em actos estra-
nhos aos negócios, sob pena de a indemnizar em dobro pelos prejuí-
zos causados, podendo a assembleia geral decidir a amortização da
respectiva quota, deduzindo a indemnização no valor por que a amor-
tização for feita, tendo em conta o último balanço ou balanço espe-
cial para o efeito.

ARTIGO 6.º

a) A gerência e a representação activa e passiva da sociedade, dis-
pensada de caução e com direito a remuneração fixada em assembleia
geral, fica a cargo de ambos os sócios e ainda de Jorge Miguel de
Almeida e Castro, casado com Maria João Gomes Lopes, no regime
de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Aguada de Cima,
concelho de Águeda, residente na Rua da República, lugar e freguesia
de Cacia, concelho de Aveiro, desde já nomeados gerentes.

§1.º Para administrar, representar e obrigar a sociedade, em qual-
quer acto, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo
sempre uma delas a do gerente Marco Aurélio de Almeida e Castro e
outra, uma de qualquer um dos outros dois gerentes; porém, para ac-
tos de mero expediente é necessária e suficiente somente a assinatura
de um gerente.
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§ 2.º Qualquer dos gerentes pode fazer-se representar, no exercício
do seu cargo, por outro gerente, para determinados negócios ou espé-
cie de negócios, vinculando o gerente delegado a sociedade se a dele-
gação lhe atribuir expressamente tal poder, por meio de procuração,
tendo a gerência a faculdade de nomear mandatário ou procurador
da sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de
actos.

ARTIGO 7.º

São livremente permitidas a divisão e cessão total ou parcial de
quotas a título gratuito ou oneroso e em nua propriedade ou em pro-
priedade plena entre os sócios, entre os cônjuges, descendentes e as-
cendentes dos sócios cedentes, carecendo de autorização escrita da
sociedade noutros casos, reservando-se para a sociedade, em primeiro
lugar, desde que satisfaça os requisitos legais para tanto necessários e
para qualquer sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de pre-
ferência em qualquer cessão de quota feita a estranhos.

ARTIGO 8.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente envolver de alguma for-
ma a sociedade em actos ou contratos estranhos ou contrários ao
objecto social, tais como fianças, abonações, letras de favor, ou ou-
tras responsabilidades semelhantes, o que, a acontecer, será ineficaz
para a sociedade e da responsabilidade única e pessoal do interveniente,
que ainda fica obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer pre-
juízo que com isso lhe cause.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve no caso de morte, interdição ou inabi-
litação de um ou mais sócios, continuando na primeira hipótese com
os restantes sócios e os sucessores do sócio falecido, devendo estes,
ou os seus legais representantes, se houver mais do que um, designar
no prazo de 30 dias a contar do decesso em carta dirigida à sociedade
por eles subscrita e contendo as assinaturas reconhecidas notarialmente
quem de entre eles, enquanto a herança se mantiver indivisa, repre-
sentará a quota junto da sociedade e em todas as assembleias gerais,
qualquer que seja o seu objecto e ordem de trabalhos.

§ único. Se todos os herdeiros forem menores e único o seu legal
representante será este que, enquanto todos forem menores, repre-
sentará a quota.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de qualquer das quotas
nos seguintes casos:

a) Quanto tenha sido arrestada, penhorada ou arrolada;
b) Quando seja decretada a falência ou insolvência do seu titular;
c) Quando um sócio, por si ou por interposta pessoa, explorar em

nome individual ou participar em sociedade que explore actividade de
produção ou comercialização de artigos ou produtos idênticos ou si-
milares aos que a sociedade produz ou comercializa.

d) Quando um sócio que preste serviços à sociedade, quer como
gerente, quer como trabalhador, a abandone sem causa justificativa
para ir trabalhar como empregado ou sócio e gerente noutra empre-
sa, ou para criar ou participar em outra empresa;

e) Quando um sócio se recuse injustificadamente a prestar o seu
aval à sociedade em letras e livranças por ela subscritas, desde que tal
aval seja exigido para ser aprovada operação bancária de interesse
para a sociedade.

ARTIGO 11.º

A amortização da quota, que se efectuará pela forma prevista no
artigo 234.º do Código das Sociedades Comerciais, será feita mediante
o pagamento ao titular da quota amortizada do valor da mesma, re-
sultante do último balanço aprovado, pagamento esse a fazer em
20 prestações trimestrais, vencendo-se a primeira delas no último
dia do mês seguinte àquele em que foi tomada a deliberação da amor-
tização.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual, depois de aprovado
estes e após dedução obrigatória para o fundo de reserva legal, terão
o destino que for deliberado em assembleia geral sem qualquer limite,
a qual pode deliberar e votar a criação de fundos e reservas que enten-
da convenientes mesmo que daí resulte a não distribuição de quaisquer
lucros do exercício.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Martins
Loura Martins. 2003690840

PADARIA PASTELARIA DOCE AVEIRO, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, 51, Glória, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2762;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641215.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003620869

AGOSTINHO ALVES PEDROSA, L.DA

Sede: Variante de Cacia

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3876;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760501.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003714740

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL AGUADENSE, L.DA

Sede: Rua da Paz, sem número, Quinta do Loureiro, 3800-587 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789325.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002084653

VOUGA PRESS � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, 33, rés-do-chão, direito, Glória,
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4870;
identificação de pessoa colectiva n.º 505024624.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003621024

DEMOMARKETING � MARKETING, L.DA

Sede: Rua da República, 323, Cacia, 3800-533 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5632;
identificação de pessoa colectiva n.º 506316467.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2004986409
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA NOVAVISÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Sacramento, 153, 3.º, R, 3810-106 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3779;
identificação de pessoa colectiva n.º 503658855.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003626786

Q. I. � QUESTÃO DE IMAGEM INSTITUTO BELEZA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Nascimento Leitão, 14, 3810-108 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5555;
identificação de pessoa colectiva n.º 506179842.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 3 de Julho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003544690

SCHERPA � COMES E BEBES, L.DA

Sede: Centro Comercial Fórum de Aveiro, loja 2011

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4611;
identificação de pessoa colectiva n.º 504081160.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003715134

ABELFER � COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, L.DA

Sede: Variante de Cacia

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5377;
identificação de pessoa colectiva n.º 505283387.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003627278

SERFILAN � TECIDOS E VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 55 a 59

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500245215.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003522760

CASTELO DE PAIVA

PAIVAMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 267/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504177940;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20031210.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 3:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/20031210.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas; 26 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968574

VALE DE CAMBRA

SANTOS & PINHO � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 542/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503318515;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20031218.

Certifico que foi depositado o texto de escritura da sociedade em
epígrafe, de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777292

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

CASA AGRÍCOLA CALONGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 291/20031105; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 4/20031105.

Certifico que Manuel Alfonso Moyano Reyes, casado com Paula
Sanchéz Borrero, no regime de comunhão de adquiridos, residentes
em Calle Escoberos, 48, Sevilha; e Francisco Javier Charlo Molina,
casado com África Briones Alcañiz, no regime de separação de bens,
residentes na Calle Colômbia, 11, portal 2, 2.º, A, Sevilha, consti-
tuem, entre si, uma sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Agrícola Calonge, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade da Pedra Alva, na
freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração agrícola, pecuária e
comercialização de produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de 4900 euros,
pertencente ao sócio Francisco Javier Charlo Molina e outra de
100 euros, pertencente ao sócio Manuel Alfonso Moyano Reyes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, remune-
rada ou não, conforme deliberação da assembleia geral, é exercida pelo
sócio Francisco Javier Charlo Molina, desde já, nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade median-
te condições a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios e destes à sociedade.

2 � A transmissão de quotas a estranhos à sociedade está condi-
cionada ao exercício do direito de preferência, em primeiro lugar, à
sociedade, deferindo-se aos sócios, caso esta não o pretenda usar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até 50 ve-
zes o montante do capital social inicial.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Célia Maria Palma da
Rosa Ferro Leão. 2003902333

ODEMIRA

VOTAPRIMOR � AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 835;
identificação de pessoa colectiva n.º 503128490; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 8/04122003.

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

Alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º e 2.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VITAPRIMOR � Agricultura, L.da e tem
a sua sede na Quinta dos Cativos, Boavista dos Pinheiros, freguesia de
São Salvador, concelho de Odemira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
produtos hortícolas.

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

23 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912501

DUNA PARQUE � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 501595015; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 2/02122003.

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

I � Recondução dos membros do conselho de administração e
conselho fiscal, por deliberação de 21 de Outubro de 2003, para o
triénio de 2003/2005.

22 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912870

SERPA

TECNISERPA � TÉCNICA DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS DE SERPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 119/
881214; identificação de pessoa colectiva n.º 502074787; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/031222.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2003, lavrada a
fl. 12, do livro n.º 94-D, do Cartório Notarial de Serpa, foi aumenta-
do o capital social, da sociedade em epígrafe, para 25 000 euros, ten-
do sido o montante do aumento de 20 000 euros, em prestações su-
plementares, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 25 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, tituladas
uma em nome de cada sócio, Carlos Alberto Picareta Sotero e Jorge
Manuel Dias Ribeiro Corda.

Foi depositado, na pasta, o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001857977

BRAGA
AMARES

IRMÃOS ALMEIDA BARBOSA DE MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 643/031211;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/11122003.

Certifico que, entre Nuno Fernando Almeida Barbosa de Macedo, casa-
do com Maria Adelina Sousa Afonso Macedo, casados na comunhão geral,
e José Carlos de Almeida Barbosa de Macedo, casado com Maria Rosa-
lina Fernandes Palha Capela de Castro de Macedo, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Almeida Barbosa de
Macedo, L.da e tem a sua sede na Rua de Francisco Bernardo de Sousa
Monteiro, 12, freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis.
Exploração agrícola e agro-pecuária com comércio dos produtos oriun-
dos da própria exploração, bem como dos mesmos produtos adquiri-
dos a terceiros. Actividades de turismo no espaço rural. Actividades
das empresas de animação turística, nomeadamente exploração de
centro equestre.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
50 000 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 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 e de aluguer de longa

duração;
c) Contrair empréstimos, aberturas de crédito ou outro tipo de fi-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Penhora da quota, arresto, arrolamento ou procedimento

cautelar inominado de cariz similar que incida sobre a quota, ou quan-
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do esta for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) Acordo com o titular;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
f) Quando o sócio violar qualquer obrigação emergente do pacto

social, da lei ou de deliberação social;
g) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
h) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais, com vencimento a seis meses
e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001219

BARCELOS

COSTA & EIRAS � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial das Lamelas, Vila Frescainha São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1024/
861031; identificação de pessoa colectiva n.º 501733957; data da
apresentação: 14072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000471358

DOMINGOS SILVA GOMES & FILHOS
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua Nova da Estrada, caixa n.º 101, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3936/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505412233; data
da apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000462596

LUÍS FILIPE � SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 15, 4.º, esquerdo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3935/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505416646; data
da apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000462626

CONFECÇÕES JOSÉ MANUEL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Assento, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3245/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504176480; data da
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000377840

APARÍCIO DIAS & C.A, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, torre Ampal, 1.º, sala 3,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 626/
810409; identificação de pessoa colectiva n.º 501162364; data da
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000453520

JOÃO VASCONCELOS DO VALE, L.DA

Sede: Santo André, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 382/
760914; identificação de pessoa colectiva n.º 500608032; data da
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2000453465

MANHENTEX � EMPRESA TÊXTIL DE ACABAMENTOS, L.DA

Sede: Monte da Gândara, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 288/
730330; identificação de pessoa colectiva n.º 500176698; data da
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vila
Boas Lima Vila-Chã. 2002746656

IRMÃO CORREIA & FARIA, L.DA

Sede: Campo de 25 de Abril, edifício Voga, loja 3, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 539/
791002; data de apresentação: 17072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000463517
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FECBAR � COMÉRCIO DE CERÂMICA, L.DA

Sede: Devesa, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4862/
20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505890925; data
de apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000364748

NEW-DENTE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 17 a 21, salas F e G, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4842/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505839431; data de
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000364560

IRMÃOS VALE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA CERÂMICA, L.DA

Sede: Santo André, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2308/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503099511; data de
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000374131

EPUR � ASSESSORIAS DE URBANISMO
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 254, 1.º, direito, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1186/
870917; identificação de pessoa colectiva n.º 501872701; data de
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000453490

MARTINS & VIOLANTA CARVALHO, L.DA

Sede: Mercado Municipal, 14, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 957/
860701; identificação de pessoa colectiva n.º 501684751; data de
apresentação: 16072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000377882

FIGIM � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Fonte de Cima, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3172/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 503529818; data de
apresentação: 10072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000366104

ADELINO FERNANDES CRUZ � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Rua de Veríssimo Miranda da Silva, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4508/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505750252; data da
apresentação: 14072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2003824251

SERLIMAS � SERRALHARIA, L.DA

Sede: São Paio, Gueral, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5103/
20020520; data da apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2003055568

INDÚSTRIA DE GRANITOS NOVAIS & SÁ, L.DA

Sede: Penedo, caixa 105, Minhotães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5005/
20020708; identificação de pessoa colectiva n.º 506197506; data da
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2003055576

ANTÓNIO GOUVEIA � BORDADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Veiga, Minhotães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4941/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506261794; data da
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2003055592
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DAVIDE CARVALHO DE ARAÚJO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aresos, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4849/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505821907; data da
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000462669

IRMÃS DA SILVA CARVALHO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cabanelas, caixa 204, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4221/
20010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505525658; data da
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2003055584

FERREIRA & COELHO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 277/
721218; identificação de pessoa colectiva n.º 500113424; data de
apresentação: 17072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000463541

NORTGEST INVESTIMENTOS, S. G. P. S, S. A.

Sede: Fonte de Cima, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4812/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505953722; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000471846

IRMÃOS BARRETO, L.DA

Sede: Farrapa, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 390/
761209; identificação de pessoa colectiva n.º 500606579; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002746150

MATILTEX � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA, L.DA

Sede: Cardal, Milhases, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 792/
840313; identificação de pessoa colectiva n.º 501363645; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767432

MOTA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 655/
811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501220054; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000462618

ELECTRO PITOSCA, L.DA

Sede: Rua Nova, Pedra Furada, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1421/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502081350; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002746168

TRANSPORTES MATOS & FILHOS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1548/
890817; identificação de pessoa colectiva n.º 500154759; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2003055614

ELARPEX � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Sede: Cardal, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1742/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502388773; data de
apresentação: 11072003.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767424
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INDÚSTRIA DE BORDADOS FERREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Vilar, Minhotães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2305/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503068833; data de
apresentação: 11072003.

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

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2003055606

PEDRO & MARQUES SANTOS � ÓPTICA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 278, loja 23,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5155/
20020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506175294; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000462693

LOUREIRO & TORRES, L.DA

Sede: Parque Residencial da Pena, bloco 1, 2.º, esquerdo, Gamil,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4939/
20020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506157288; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000442358

JOSÉ MANUEL FARIA SÁ � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia, Paradela, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4475/
20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505697882; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747091

ARQRITMO � ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Praceta do Correio Mor, edifício O Galo, bloco F,
fracção HN, 1.º, direito, caixa n.º 1509, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3314/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505546329; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747121

CONSTRUÇÕES JOÃO CARDOSO MENDES, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4117/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505517086; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000463363

NELRITI CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4032/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505495546; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747075

AVIÁRIOS CLARITO, L.DA

Sede: Casal, Milhases, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4055/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505490528; data da
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747032

MARDEIVID � CONFECÇÕES 2000, L.DA

Sede: Carvalhos, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3411/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504494066; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747067

ANFERTÊXTIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Almas, Carvalhas, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3939/
20010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505447878; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747083
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CENTRAL � CAFÉ E RESTAURANTE DE CHORENTE, L.DA

Sede: Souto, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2447/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503285803; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002747105

VASCO DA GAMA, TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Silva Vieira, 33, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3104/
971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504005413; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000471307

FRUBARCEL � COMÉRCIO DE FRUTAS DE BARCELOS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2314/
931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503106623; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364780

PORCELANAS AVENIDA DE PINTO & SALGUEIRO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1828/
910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502472502; data de
apresentação: 18072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000463398

ABILHEIRA & CUNHA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2339/
940115; identificação de pessoa colectiva n.º 503131318; data de
apresentação: 25072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005916714

TÊXTIL F. TORRES, S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 136/
591218; identificação de pessoa colectiva n.º 500286264; data da
apresentação: 25072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000473261

ROMATEX � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Terra Negra, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3478/
990705; identificação de pessoa colectiva n.º 501535675; data da
apresentação: 24072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926396

CONFECÇÕES COURELENSE, L.DA

Sede: Boavista, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3922/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505484498; data da
apresentação: 24072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000462600

ANTÓNIO BARROS & FILHOS, L.DA

Sede: Assento, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1521/
890629; identificação de pessoa colectiva n.º 502179732; data da
apresentação: 24072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 2005916609

BORGES & ARANTES � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Boucinha, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4260/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505511690; data
da apresentação: 24072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 2005916595
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FERNANDES & REMELHE, L.DA

Sede: Carapecinhos, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 968/
860718; identificação de pessoa colectiva n.º 501695923; data da
apresentação: 24072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005916587

SERRALHARIA CIVIL � RICAJU, L.DA

Sede: Monte, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4615/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505817314; data da
apresentação: 23072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005916552

BARCELCÔR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua de São João de Brito, lote 2, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3749/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504557742; data da
apresentação: 23072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000462553

A. CACHADA � COMERCIALIZAÇÃO
DE AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Quinta da Espinheira, bloco 4, rés-do-chão, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2835/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503683418; data da
apresentação: 23072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000364608

JESTMA � MÁQUINAS DE COSTURA, L.DA

Sede: Praça de Pontevedra, 57, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 1435-A/890201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502099759; data da apresentação: 23072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000463410

AMARAL & AMARAL, S. A.

Sede: Argufe, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 516/
790404; identificação de pessoa colectiva n.º 500836167; data da
apresentação: 23072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 2005916536

TAL � TÉCNICA DE ASCENSORES, L.DA

Sede: Rua de Barbosa du Bocage, 12, 2.º, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2669/
951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503532142; data da
apresentação: 08072003.

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

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000385940

TEXCORI � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Casal do Monte, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1453/
890223; identificação de pessoa colectiva n.º 502110163; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000463401

FREIMA � VESTUÁRIO E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, 240, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1602/
891213; identificação de pessoa colectiva n.º 502257059; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000462723

SNACK-BAR NOVO HORIZONTE � ANTÓNIO MIRANDA
FERREIRA, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1724/
900615; identificação de pessoa colectiva n.º 502363509; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000376673
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TÁXIS AVENIDA DE BARCELOS, L.DA

Sede: Quinta da Formiga, lote 7, 3.º, esquerdo, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 139/
600323; identificação de pessoa colectiva n.º 500553424; data da
apresentação: 17072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2002747148

OURIVESARIA E RELOJOARIA DE LINHARES & LINHARES, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 49 e 51,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1311/
880418; identificação de pessoa colectiva n.º 501965122; data da
apresentação: 21072003.

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

27 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000364578

CARTONAGEM S. BRÁS, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 266/
711231; identificação de pessoa colectiva n.º 500328269; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000463487

ACN � COMPUTADORES, L.DA

Sede: Urbanização de São José, bloco 6, loja C, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 885/
281185; identificação de pessoa colectiva n.º 501574182; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2002746907

CONFECÇÕES SÁS & SILVA, L.DA

Sede: Portela, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1124/
870515; identificação de pessoa colectiva n.º 501825436; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2002747024

MOVELCASAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Portela, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1306/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501964150; data da
apresentação: 18072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2002747016

ABEL COSTA & CAMPOS, L.DA

Sede: Vilar, Paradela, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2931/
970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503826502; data da
apresentação: 17072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000462774

R. L. S. L. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3338/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504279572; data da
apresentação: 17072003.

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

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Viole-
ta da Costa Gomes. 2000463533

CELORICO DE BASTO

XUTOS BAR-CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 463; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/031216.

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

Pela apresentação n.º 3/031216. � Dissolução e encerramento da
liquidação. � Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2006092260

CONSTRUBASTO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 539; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 11 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial de Celorico
de Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho,
compareceram como outorgantes:

1.º Domingos Manuel Gonçalves Marinhos, número fiscal
204545781.
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2.º Celsa Maria Gonçalves Marinho, número fiscal 197015069,
ambos solteiros, maiores, naturais da freguesia de Moreira do Castelo,
Celorico de Basto, onde residem no lugar de Combros.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUBASTO � Construção
Civil e Obras Públicas, L.da, e terá a sua sede na Rua de Serpa Pinto,
edifício Santa Luzia, Britelo, Celorico de Basto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
construção de edifícios, construção e engenharia civil, construção de
coberturas, outras obras especializadas de construção, actividades de
acabamento, aluguer de equipamento de construção com operador,
aluguer de equipamento de construção sem operador, demolições e
terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 22 500 euros, pertencente ao sócio Domingos Manuel
Gonçalves Marinho e outra no valor nominal de 2500 euros, perten-
cente à sócia Celsa Maria Gonçalves Marinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Domingos Manuel
Gonçalves Marinho.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares nas
condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime
dos sócios até 25 vezes o capital social.

E por ambos os outorgantes foi mais dito:
Que já foi depositado no Banco Comercial Português, S. A., loja

Atlântico de Celorico de Basto, a importância de 25 000 euros, cor-
respondente ao capital social.

Que o gerente ora designado, fica já autorizado a levantar o capital
social depositado em nome da sociedade, na respectiva instituição
bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicação e regis-
to, bem como à aquisição do equipamento e do material necessários
à sua instalação e início de actividade.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2006092278

GUIMARÃES

FRUTAS RIBEIROS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: lugar do Monte, freguesia de Gondar

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2769;
identificação de pessoa colectiva n.º 501865969; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 17/20031217.

Certifico que foi depositada a acta onde consta a designação da
gerente Maria da Conceição Correia.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004523352

SOMELOS, S. G. P. S., S. A.

Sede: lugar de Valdante, freguesia de Ronfe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3843;
identificação de pessoa colectiva n.º 502711051; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e data das
apresentações: 29 e 30/20031217.

Certifico que foi depositada a acta onde consta a cessação de funções
do administrador Rogério José de Barros Ferreira e designado o adminis-
trador por cooptação Maria Helena Maio Ferreira de Vasconcelos, em
representação da PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de
Risco, S. A. e PME Investimentos � Sociedade de Investimento, S. A.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004523360

GONÇALVES & SILVAS � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: lugar de Ataínde, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503984515; averbamento
n.º Of. 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5, 7 e 9; números e data
das apresentações: 8, 10, 12 e 14/20031217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do pacto social, quanto aos seus artigos 3.º
e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, distribuído por duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 2750 euros, pertencente ao sócio, José Augusto Gonçalves Ferreira
e uma do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio António
Carneiro Pinto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio,
José Augusto Gonçalves Ferreira, que, desde já, fica nomeado gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Certifico que foi dada a autorização para a manutenção da firma
social, dada por Mário Nelson Silva Ferreira e Liliana Maria da Silva
Ferreira Teixeira.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente, de Maria Adelina Machado da Silva
Ferreira, em 31 de Março de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
de sociedade.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523344

ADELINO LEITE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Assento, Castelões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8058;
identificação de pessoa colectiva n.º 505757435; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/20031216.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Julho de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523310

CONSTRUÇÕES JERÓNIMO PEREIRA MACHADO, L.DA

Sede: lugar de Ardão, freguesia de Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504068270; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20031212.
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Certifico que foi depositada a acta, onde consta que a referida so-
ciedade mudou a sua sede para a Rua 25 de Abril, 213, freguesia de
Silvares.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004523182

SERRALHARIA DO SOUTO, L.DA

Sede: lugar de Lagoelas, freguesia de Souto Santa Maria

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5123; identificação de pessoa colectiva n.º 503622893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20031212.

Certifico que foi depositada a acta, onde consta que a referida so-
ciedade mudou a sua sede para a Rua de D. Josefa Amaral Freitas, 6 e
7, freguesia de Souto Santa Maria.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004523085

ELAX � COMÉRCIO AUTO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, 1218, rés-do-chão, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2133; identificação de pessoa colectiva n.º 501351671;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 22/20031215.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para o lugar de Fundevilla, lote 6, Rodovia de Covas, Urgeses,
Guimarães.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523247

PAZIMAQ � DOMINGOS OLIVEIRA & ALFREDO SILVA,
MÁQUINAS DE COSTURA, L.DA

Sede: lugar de Cegade, Carreira, Vila Nova de Famalicão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 9308; identificação de pessoa colectiva n.º 504023330;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20031215.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua da Cabreira, 609, A, a 611, A, Gondar, Guimarães.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523204

AUDELIS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Professor Dr. Arnaldo Sampaio, 580, Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2439; identificação de pessoa colectiva n.º 502045264;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20031216.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, edifício Oceanos,
463, loja BA, cave, Fermentões, Guimarães.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523280

MAXILINK � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, 1007, sala 3, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8701;
identificação de pessoa colectiva n.º 506252965; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20031216.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua do Dr. Francisco Ribeiro de Castro, 246, rés-do-
-chão, fracção DO, Azurém, Guimarães.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523301

AGOSTINHO FERNANDES � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. João I, 281, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8091;
identificação de pessoa colectiva n.º 505893029; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20031121.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua do Professor Abel Salazar, 412, 2.º, fracção F,
Creixomil, Guimarães.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523271

ANTERO MARTINS DE ABREU & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Gravador Molarinho, 34, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2658;
identificação de pessoa colectiva n.º 501826742; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 37/20031212.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Julho de 2003.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523166

SOCIBORDA � SOCIEDADE DE BORDADOS, L.DA

Sede: lugar de Covas, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 668;
identificação de pessoa colectiva n.º 500263450; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 2/20031212.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 3 de Dezembro de 2003.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523077

GLOBAL-OCEANOS � AGENCIAMENTO
EM TRANSPORTES ADUANEIROS, L.DA

Sede: Rua do Colégio Militar, lote 10, rés-do-chão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6247;
identificação de pessoa colectiva n.º 504412060; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20031216.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523263
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ELECTROCOUTO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: lugar do Monte Largo, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4099;
identificação de pessoa colectiva n.º 502880899; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 63 e 64/20031212.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi deposita-
da a acta, onde consta a cessação de funções do gerente José Carlos
Fernandes do Couto, por renúncia; e efectuado o registo de alteração
do pacto social, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROCOUTO � Instalações
Eléctricas, L.da e tem a sua sede na Quinta do Outeiro-Louredo, fre-
guesia de Selho, São Lourenço, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Augusta Fernandes
do Couto, outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
João Manuel de Sousa Dias e a restante de valor nominal de
21 250 euros, pertencente ao sócio José Carlos Fernandes do Couto.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, fica, desde já, nomeado gerente o sócio José Manuel
de Sousa Dias.

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência, de Maria Augusto Fernandes do Couto.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2004522836

MONTEIRO & BRAVO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Sampaio, 3, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015814; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 30 e 31/20031212.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 25 000 euros, subs-
crito em dinheiro pelos sócios, António Martins Matos da Silva, com
6000 euros; Domingos Paredes da Mota Gonçalves e Horácio José
Paredes da Mota Gonçalves, com 9500 euros cada, alterando os arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Monteiro & Bravo, L.da e tem a sua
sede no Parque Industrial de Guimarães, lote D-10, fracção B, fregue-
sia de Ponte, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de embalagens plás-
ticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos diversos bens e valores do activo, constantes da escrituração, é
de 30 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Miguel Martins Matos da Silva, Domingos Paredes da Mota
Gonçalves e Horácio José Paredes da Mota Gonçalves.

ARTIGO 5.º

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

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios António Miguel
Matos Martins Matos da Silva, Domingos Paredes da Mota Gonçal-
ves e Horário José Paredes da Mota Gonçalves.

ARTIGO 6.º

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

Certifico ainda que foi efectuado o averbamento da cessação de
funções de gerência de Helena Isabel Ferrão Lopes de Sousa, em 2 de
Dezembro de 2003, por renúncia.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523158

CASTRO & FILIPE FERNANDES, L.DA

Sede: lugar de Pereirinhas, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7613;
identificação de pessoa colectiva n.º 504888633; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: Of. 6, 8 e 9/20031003.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe foi efectuada o
registo de alteração parcial do pacto social, quanto aos seus artigos 1.º,
3.º 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Castro & Filipe Fernandes,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Tresmonde, da freguesia
de São Martinho do Conde, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a actividade de serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, formado por duas quotas de 3000 euros, cada pertença
do sócio Filipe José Ferreira Fernandes.

ARTIGO 4.º

Compete ao sócio único decidir, pelo meio legalmente exigido, a
realização de prestações suplementares até ao valor global de
12 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do, fica a pertencer ao único sócio Filipe José Ferreira Fernandes, já
nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

Certifico ainda que foi também efectuado, o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Benjamim Rebelo de Castro, por re-
núncia e a sua autorização para a manutenção da firma social, em
19 de Fevereiro de 2003.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

6 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001924313

GERVÁSIO, FILHO & C.A, L.DA

Sede: lugar de Cães de Pedra, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500898693; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 25/20031215.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 200 000$, subscrito
em dinheiro pelos sócios, na proporção das suas quotas, alterando o
artigo 3.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$
e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 200 000$, de que
é titular o sócio Manuel Gervásio de Freitas e Silva; outra de 180 000$,
de que é titular a sócia Maria Etelvina Neiva de Magalhães a outra de
20 000$, pertencente ao sócio José Afonso Magalhães de Freitas e
Silva.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523255

PMF � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua da Boucinha, 1, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5856;
identificação de pessoa colectiva n.º 504130552; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 31/20031216.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 35 036,06 euros,
subscrito em dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas, al-
terando os artigos 1.º e 3.º do pacto social, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação PMF � Têx-
teis Lar, L.da, vai ter a sua sede no Parque Industrial de Brito, pavi-
lhão B 8, da freguesia de Brito, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto
de Paiva Ferreira e Paula Maria Souto da Rocha Pinto.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523328

MARIANA DE CASTRO RIBEIRO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9314;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 7/20031217.

Constituição de sociedade

No dia 27 de Outubro de 2003, no 1.º Cartório Notarial da cidade
e concelho de Santo Tirso, perante mim, licenciado José Carlos de
Abreu e Castro Gouveia Rocha, notário do mesmo cartório, compa-
receu como outorgante Mariana de Castro Ribeiro.

E por ela foi dito:
Que por esta escritura constitui uma sociedade comercial unipessoal

por quotas, a qual, vai reger-se pelas cláusulas constantes do
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mariana de Castro Ribeiro � Socieda-
de Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Parque Industrial da Gandra,
freguesia de São Cáudio do Barco, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de cutelarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, distribuído por uma só quota do mesmo valor, perten-
cente à sócia Mariana de Castro Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia Mariana
de Castro Ribeiro, que, desde já, fica nomeada gerente, sendo sufi-
ciente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir da sócia a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de 60 000 euros.

Disse ainda a outorgante que fica, desde já, autorizada a gerência a
proceder ao levantamento do capital depositado, para proceder ao
pagamento das despesas devidas com a constituição e registo da so-
ciedade e a celebrar negócios jurídicos, mesmo antes do registo da
sociedade.

17 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível) 2004523336

FERDIFIL � CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9309;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20031215.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Dezembro de 2003, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respec-
tivo notário, comparecerem os outorgantes:

1.º Maria Fernanda Monteiro de Almeida.
2.º José Jorge Teixeira Ribeiro.
E declararam os outorgantes:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERDIFIL � Confecções e
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cândido José Carva-
lho, 660, freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção e representação de vestuário
têxtil.

ARTIGO 3.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, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Fernanda Monteiro de Almeida e José Jorge Teixeira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Maria Fernanda
Monteiro de Almeida.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004523220

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CORELEC � COMERCIAL TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO
E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4812/981110; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: Of. 19/031124.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Castro & Teixeira, L.da, em 9 de Outubro

de 2003, por renúncia.
Mais certifico que pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 20/031124,

os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Mudar a respectiva sede social;
b) Alterar o corpo do artigo 1.º, o artigo 3.º e o corpo do arti-

go 4.º, do respectivo pacto social, os quais, passam a ter a seguinte
nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CORELEC � Comercial Técnica de
Iluminação e Energia, L.da, com sede na Rua da Venda, 53, freguesia
de Gavião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,90 euros, dividido em duas quotas no nominal de 12 469,95 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Emília Gomes da
Costa Moreira e Jorge Amauri Gomes da Costa Moreira.

4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeada gerente, a sócia
Maria Emília Gomes da Costa Moreira.

Mais certifico que pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 21/031124,
os sócios deliberam ainda alterar o § 1.º do artigo 4.º, do respectivo
pacto social, o qual, passa a ter a nova redacção:

4.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos ou
documentos de responsabilidade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

Conferi e está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272934

GREAMA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4058/960724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503705926; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 37/
020128.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao aumento de capital, redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado mediante

prestações suplementares, por ambos os sócios em partes iguais, pelo
que passa para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas: 1) Davide Alexandre Lima e Castro,
supra identificado, 2500 euros; e 2) Luís Miguel Lima e Castro, supra
identificado, 2500 euros.

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

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002229414

MACHEIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4434/971120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504006622; inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 8 e 8-A/031125.

Certifico que foi deliberado transformar a sociedade acima referida,
em sociedade por quotas, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MACHEIA � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, tem a sua sede na Rua do Visconde de Pindela, 112,
lugar da Boavista, da freguesia de Cruz, São Tiago, concelho de Vila
Nova de Famalicão, podendo ser transferida por deliberação da deci-
são da gerência, nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a construção, administração, compra venda
e arrendamento de imóveis, urbanização e loteamento de terrenos,
gestão imobiliária, gestão e participação em outras sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está representado por três quotas, sendo duas do valor
nominal de 47 500 euros cada, pertencentes uma ao sócio João Simões
da Costa e outra à sócia Maria Celeste Ferreira da Costa e outra quota
no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio João Miguel
Simões da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
ficam afectas aos sócios João Simões da Costa e Maria Celeste Ferreira
da Costa que, desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como a celebração
de contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, mas para estranhos,
dependem do consentimento da sociedade e dos restantes sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota que tenha sido penhora ou
sujeita a arrematação judicial.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem destinada à constituição, ou reforço da reserva legal, terão
o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias, por carta registada, dirigida aos sócios, sempre que a
lei não exija formalidades especiais.

O texto completo do contrato, na suar redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004245930
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FERNANDO JORGE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4550/980305; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107798; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
031125.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de 4987,98 euros, para

5000 euros, sendo o aumento no montante de 12,02 euros, integral-
mente subscrito por ambos os sócios na modalidade de novas entradas
em dinheiro e do seguinte modo: o sócio Fernando Jorge Maia Coelho,
reforça a sua quota no valor nominal de 3990,38 euros, com a quantia
de 9,62 euros, ficando assim como uma só quota no valor nominal de
4000 euros; a sócia Áurea Fernanda Maia Coelho, reforça a sua quota
no valor nominal de 997,60 euros, com a quantia de 2,40 euros, fican-
do assim com uma só quota no valor nominal de 1000 euros; e

b) Alterar o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º do respectivo pacto
social, os quais, passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Jorge � Imobiliária, L.da, com
sede no Largo do Souto, 46, freguesia de Esmeriz, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Maia Coelho
e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Áurea
Fernanda Maia Coelho.

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

Conferi, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004245956

IMOBILIÁRIA � PEREIRA & AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4670/980709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198211; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
031126.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da provação das contas: 8 de Setembro de 2003.

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004245999

AÇOMETAL � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4228/960619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501327045; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/
031126.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2003.

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004246006

VILATÊXTIL � SOCIEDADE INDUSTRIAL TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 761/770121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500429731; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 31; números e
data das apresentações: 26 e 27/031126.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação de
funções do presidente do conselho de administração de Duarte Nuno
Vila Real Figueiredo, e da vogal do conselho de administração de Cla-
ra Maria Bezerra Lopes Vaz Ferreira Figueiredo, por renúncia, por
cartas datadas de 10 de Dezembro de 2000.

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006273027

DECORGAM � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4260/970415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869317; data: 030704.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002123713

VASCO A. PEIXOTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7258/031119; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 33/031119.

Certifico que, Vasco Aurélio Gomes Peixoto, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vasco A. Peixoto, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Narciso Ferreira, 57,
5.º, esquerdo, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma local de representação
social, em qualquer local do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade e fiscalidade, gestão e acessoria de empresas.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está representado por uma só
quota do mesmo valor nominal, pertencente ao seu único sócio, Vasco
Aurélio Gomes Peixoto, e a respectiva entrada foi já integralmente
realizada em dinheiro.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence ao sócio
único, Vasco Aurélio Gomes Peixoto, que desde já fica nomeado geren-
te, com ou sem remuneração, conforme vier a ser por ele decidido.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do único gerente.

5.º

O sócio único está autorizado a celebrar quaisquer negócios jurídicos
com a sociedade, que devem servir a prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005132195

ANTÓNIO FERREIRA DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5949/010627; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504675869; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
031124.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram:
a) Aumentar o capital social para 150 000 euros, sendo o valor do

aumento de 140 000 euros, realizado em dinheiro, por ambos os só-
cios em partes iguais, quantias com que reforçam o valor das respec-
tivas quotas; e

b) Alteram o contrato da sociedade quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,
artigos 4.º e 5.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa da Ponte Nova, 235, freguesia de
Pousada de Saramagos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de 75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 750 000 euros.

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

Conferi, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272926

JOSÉ LUÍS MESQUITA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4578/980323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504130803; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/
031124.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao aumento de capital.

Capital: reforçado com 120,20 euros, subscrito e realizado em di-
nheiro por todos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que
passa para 50 000 euros.

Sócios e respectivas quotas: José Luís da Costa Mesquita,
20 000 euros; Rosa Peixoto da Costa Mesquita, 20 000 euros; Tânia
Filipa da Costa Mesquita, 5000 euros; e Manuela Margarida da Costa
Mesquita, 5000 euros.

Mais certifico que, foi registada a alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o 3.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por quatro
quotas: duas dos valores nominais de 20 000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, José Luís da Costa Mesquita e Rosa Peixoto da
Costa Mesquita; e duas iguais dos valores nominais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Tânia Filipa da Costa Mes-
quita e Manuela Margarida da Costa Mesquita.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros, mediante deliberação da
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

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

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002213062

MESQUITA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE OUTIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5192/000110; identificação de pessoa colectiva

n.º 504782754; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
031120.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao aumento de capital.

Capital: reforçado com 225 060 euros subscrito e realizado em di-
nheiro por José Luís Gil Pereira, com 25 060 euros, quantia com que
reforça a sua quota de 3750 euros; e por Sandra Cristina Castro da
Silva Fonseca Gil, com 200 000 euros, quantia com a qual subscreve
uma nova quota, pelo que passa para 250 000 euros.

Sócios e respectivas quotas: Albino Ferreira Mesquita, 1250 euros;
José Luís Gil Pereira, 28 810 euros e 7720 euros; e Sandra Cristina
Castro da Silva Fonseca Gil, 12 220 euros e 200 000 euros.

Certifico ainda que, foi registada a alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: n.os 1 e 2 do 3.º, pelo que passam a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 250 000 euros, representado por cinco quotas: uma no
valor de 1250 euros, pertencente ao sócio Albino Ferreira Mesquita;
uma no valor de 28 810 euros, e outra no valor de 7720 euros, ambas
pertencentes ao sócio José Luís Gil Pereira; e ainda outras duas, sen-
do uma no valor de 12 220 euros, e outra no valor nominal de
200 000 euros, ambas pertencentes à sócia Sandra Cristina Castro da
Silva Fonseca Gil.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade as prestações suplemen-
tares de capital de que esta carecer até ao montante de 30 000 euros.

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

Conferi, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272608

SOGLASS � SUBSTITUIÇÃO, REPARAÇÃO
E COMÉRCIO DE VIDROS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7259/031120; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/031120.

Certifico que, entre Francisco Maria Moreira de Sousa Rodrigues
Sarmento, casado na comunhão de adquiridos com Maria Filomena
Lopes de Morais Soares Rodrigues Sarmento; e Maria Filomena Lopes
de Morais Soares Rodrigues Sarmento, foi constituída a sociedade acima
referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOGLASS � Substituição, Repa-
ração e Comércio de Vidros para Automóveis, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Outeiro, 2396, Calendário, Vila Nova
de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de montagem, reparação
e venda de vidros para qualquer veículo motorizado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente ao sócio Francisco Maria Moreira de
Sousa Rodrigues Sarmento; e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Maria Filomena Lopes de Morais Soares Rodrigues
Sarmento.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação unâ-
nime dos sócios em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante as condições a fixar por deliberação da assembleia
geral.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Francisco Maria
Moreira de Sousa Rodrigues Sarmento.

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

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

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 divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, nas demais ces-
sões, a sociedade em primeiro lugar, e os sócios em segundo lugar,
gozam da preferência.

Conferi, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002221383

SERRALHARIA DELAENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6037/010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505578280; data: 030704.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002715300

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

CMC � COMÉRCIO INTEGRADO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E SERVIÇOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 9/031010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031010.

Certifico que, entre Coelho & Lobão, L.da; João Pereira da Silva,
Sucessores, L.da; Armazéns da Santa, Mercearias, L.da; Norcash �
Comércio de Produtos Alimentares, L.da; Henisa � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, L.da; José Augusto Bouça Jorge; Marabuto e
C.a, L.da; Saner � Sociedade Alimentar do Norte, S. A.; F. Ferreira
Gonçalves, Produtos Alimentares, S. A.; Carlos Alberto Pedro Marçal;
João Manuel Lança Vieira Lopes; e Vítor Fernando Soares Garcia, foi
constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, fins e duração

1.º

A Cooperativa adopta a denominação de CMC � Comércio Inte-
grado de Produtos Alimentares e Serviços, C. R. L., tem a sede na
Rua dos Merouços, Macedo de Cavaleiros.

2.º

A Cooperativa é de comercialização e tem por objecto principal
adquirir, armazenar e fornecer aos seus membros os bens e serviços
necessários à sua actividade, podendo para a realização dos seus fins
importar, exportar e distribuir bens e serviços que se integrem no
âmbito das suas actividades, designadamente, produtos alimentares, de

higiene, limpeza e outros de consumo particular em supermercados
ou outros estabelecimentos de géneros alimentícios, podendo ainda:

a) Representar interesses e marcas de produtos nacionais e estran-
geiras, bem como comercializar e distribuir esses produtos com a marca
da cooperativa ou outras marcas que a cooperativa venha a criar;

b) Representar interesses e marcas de produtos nacionais e estran-
geiros, bem como comercializar e distribuir esses produtos com a marca
da cooperativa ou outras marcas que a cooperativa venha a criar;

c) Instalar serviços de apoio aos cooperantes, criando e promo-
vendo a realização de cursos de formação técnica e cooperativa;

d) Promover serviços e actividades de ordem cultural e recreativa,
destinados aos seus membros e colaboradores.

3.º

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, contando-
-se o seu início a partir da data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Do capital

4.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, do
montante mínimo de 5000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital no valor
de 100 euros, cada.

5.º

A entrada mínima a subscrever por cada membro não pode ser
inferior a 1 título de capital.

6.º

Cada título subscrito deverá ser integralmente realizado em dinhei-
ro no acto da admissão.

7.º

A transmissão de títulos de capital inter-vivos ou mortis-causa,
carecerá da autorização da direcção e far-se-á de acordo com as nor-
mas do Código Cooperativo.

8.º

Para melhor prossecução dos seus fins, pode a cooperativa, por
deliberação da assembleia geral, emitir títulos de investimento nos
termos do artigo 26.º e seguintes do Código Cooperativo.

9.º

1 � Os cooperantes terão de realizar uma jóia nos termos, condi-
ções e montante que vier a ser definido e fixado em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos membros, seus direitos, deveres e sanções

9.º

1 � Podem ser membros da Cooperativa todas as pessoas jurídi-
cas, singulares ou colectivas, que se dediquem à actividade de comér-
cio ou indústria, possuidoras de cartão de identificação de pessoa co-
lectiva ou entidade equiparada e que detenham estabelecimento próprio
em actividade devidamente localizado.

2 � A admissão como membro da Cooperativa, efectua-se me-
diante a apresentação à direcção da proposta assinada pelo candidato
e por dois membros efectivos no pleno gozo dos seus direitos, acom-
panhada da subscrição dos títulos e jóia previstos nestes estatutos, e da
identificação dos proprietários/titulares do capital/quotas ou acções da
pessoa jurídica em causa, sob pena de não ser aceite para apreciação.

3 � No caso de recusa de admissão por parte da direcção, cabe
recurso para assembleia geral, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do
Código Cooperativo.

4 � A alteração da propriedade/titularidade da maioria do capital
social de um cooperador implica que o mesmo apresente nova pro-
posta para ratificação de associado, ficando suspenso até à data da
decisão final.

5 � A admissão de um novo cooperador como membro da Co-
operativa, poderá ser precedida de um período de experiência nunca
inferior a um ano, findo o qual a admissão se torna efectiva.

10.º

1 � Para além dos consignados no artigo 33.º do Código Coopera-
tivo, os membros da Cooperativa têm ainda direito a examinar os
livros e documentos de escrituração e dos serviços nos 15 dias ante-
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riores à data marcada para assembleia geral de aprovação de contas ou
sempre que o solicitem por escrito à direcção e esta defira o pedido.

2 � Os membros que seja pessoas colectivas nomearão um repre-
sentante, através do qual exercerão os direitos consignados no corpo
deste artigo.

11.º

São deveres dos membros os consignados no artigo 34.º do Código
Cooperativo.

12.º

1 � Aos membros que infringem os deveres consigandos no
artigo anterior poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Multa;
c) Suspensão dos seus direitos até 30 dias;
d) Perda de mandato;
e) Exclusão.
2 � A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b) e c), são

da competência da direcção, cabendo recurso para assembleia geral.
3 � A exclusão e a perda de mandato são competência exclusiva

da assembleia geral.
4 � A aplicação das sanções disciplinares previstas neste artigo deve

obedecer aos dispostos nos artigos 37.º e 38.º do Código Cooperativo.

13.º

1 � Ao membro que solicitar a sua demissão ou for excluído, nos
termos, respectivamente dos artigos 36.º e 37.º do Código Coopera-
tivo serão restituídos, no prazo mínimo de três anos, os valores a que
se referem os n.os 3 e 4 do artigo 36.º do mesmo diploma.

2 � São entre outros, motivos de exclusão:
a) Ter o membro contribuído, de forma grave, mas ainda que

meramente culposa, para o descrédito da cooperativa ou de algum
dos seus colaboradores, ou afectado, de forma significativa, o bom
nome daquela ou destes;

b) Não ter o membro exercido com honestidade qualquer cargo ou
função para que tenha sido eleito ou designado;

c) Estar o membro inibido de administrar e dispor dos seus bens,
mediante declaração judicial, ou ter sido declarado em estado de in-
solvência ou falência;

d) Não cumprir com as decisões maioritariamente aprovadas em
assembleia geral;

e) Ter o membro desrespeitado, de forma intencional, os princí-
pios fundamentais em que a Cooperativa se sustenta e justifica, no-
meadamente através de práticas comerciais ou industriais não autori-
zadas ou contrárias àqueles princípios ou expressamente vedados pela
lei ou pelas decisões válidas e legitimamente tomadas pelos órgãos
sociais da Cooperativa.

CAPÍTULO IV
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

14.º

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Poderão ser criadas, na dependência da direcção, comissões

especiais de carácter consultivo e outras que se entenda necessário,
nos termos do artigo 39.º do Código Cooperativo.

3 � A composição, funcionamento, função e duração das comis-
sões especiais criadas nos termos do parágrafo anterior, constarão de
regulamento próprio, da responsabilidade da direcção.

15.º

1 � A duração dos mandatos da mesa da assembleia geral, da di-
recção e do conselho fiscal é de dois anos.

2 � Qualquer membro pode ser reeleito consecutivamente para
qualquer órgão social.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

16.º

Os membros titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa da
assembleia geral são eleitos por maioria simples de votos, em escru-
tínio secreto, de entre listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam remetidos ao presidente da mesa com a antecipação mí-
nima de 10 dias em relação à data da assembleia geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de cinco membros em pleno
gozo dos seus direitos;

c) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada membro cons-
tante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito;

d) Mencionem membros candidatos para todos os cargos a preen-
cher.

17.º

Os titulares dos órgãos sociais da Cooperativa, assim como os
membros da mesa da assembleia geral e os gerentes, receberão ou não
remuneração ou senhas de presença, conforme o que lhes vier a ser
fixado em assembleia geral.

18.º

Em caso de vacatura de qualquer lugar nos órgãos sociais eleitos, o
lugar será preenchido por um de entre os suplentes em reunião do
respectivo órgão.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

19.º

A assembleia geral é o órgão da Cooperativa e as suas deliberações,
tomadas nos termos estatutários, são os restantes órgãos e para todos
os membros da Cooperativa.

1 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

2 � Cada membro tem direito a um voto.
3 � À entrada do local onde se realiza a assembleia geral haverá

um livro, ficheiro ou documento donde constem os membros no ple-
no gozo dos seus direitos.

20.º

A assembleia geral reúne em secções ordinárias e extraordinárias,
nos termos do artigo 45.º do Código Cooperativo.

1 � De dois em dois anos e até 31 de Dezembro a assembleia geral
reúne ordinariamente para eleições da direcção, do conselho fiscal e
da mesa da assembleia geral.

21.º

Quando o presidente da mesa da assembleia geral não convocar a
sessão extraordinária requerida nos termos da parte final do n.º 3 do
artigo 45.º do Código Cooperativo e com observância do disposto no
n.º 6 do artigo 47.º do mesmo, poderão os cooperadores requerentes
solicitar a convocação judicial da assembleia, seguindo o formalismo
constante dos restantes números dessa última disposição legal e nos
termos do artigo 1486.º do Código do Processo Civil.

22.º

São da competência exclusiva da assembleia geral as atribuições
constantes do artigo 49.º do Código Cooperativo.

23.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

SECÇÃO III

Da direcção

24.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-
te, um tesoureiro e quatro vogais.

2 � A assembleia geral poderá eleger, na mesma ocasião, um
membro suplente da direcção.

25.º

São atribuições da direcção as constantes do artigo 56.º do Código
Cooperativo.

26.º

A direcção reunirá ordinariamente com uma periodicidade a definir
por regulamento interno.

27.º

A direcção pode nomear gerentes e conferir mandatos para certos
e determinados actos compreendidos da esfera das suas atribuições,
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competindo a uns e a outros a prática de actos de gestão ordinária da
Cooperativa, como gerentes de comércio.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

28.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretá-
rio e um relator.

2 � A assembleia geral elegerá, se considerar necessário, na mes-
ma ocasião, um membro suplente do conselho fiscal.

29.º

São atribuições do conselho fiscal as constantes do artigo 61.º do
Código Cooperativo.

30.º

São atribuições do conselho fiscal as constantes do artigo 61.º do
Código Cooperativo.

31.º

O conselho fiscal poderá ser assessorado por um revisor oficial de
contas ou, caso assim seja entendido, por uma sociedade de revisores
oficiais de contas.

SECÇÃO V

Da responsabilidade dos órgãos sociais

32.º

Os membros efectivos da direcção, os gerentes ou outros mandatá-
rios e os membros efectivos do conselho fiscal não podem exercer
actividade económica idêntica ou similar à da Cooperativa, tendo em
atenção o disposto no artigo 64.º do Código Cooperativo e artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 523/99, de 10 de Dezembro, salvo mediante autori-
zação da assembleia geral.

33.º

Os membros efectivos da direcção, os gerentes mandatários e os
membros efectivos do conselho fiscal são responsáveis civil e crimi-
nalmente perante a Cooperativa e terceiros, nos termos dos arti-
gos 65.º e 66.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VI

Do exercício social, receitas, reservas e distribuição
de excedentes

34.º

O exercício social coincide com o ano civil.

35.º

São receitas da Cooperativa:
a) Os donativos e subsídios não reembolsáveis;
b) Os rendimentos de bens da Cooperativa;
c) Os resultados da actividade;
d) Quaisquer outras não proibidas por lei nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.
36.º

São criadas as seguintes reservas:
1 � Obrigatórias:
a) Reserva legal para cobrir eventuais perdas do exercício;
b) Reserva para educação e formação cooperativa, que se destina a

cobrir as despesas com a educação da Cooperativa e formação técni-
co-profissional dos membros;

c) Outras reservas que a assembleia geral delibere criar.

37.º

1 � Para a reserva legal atrás mencionada reverterão, no mínimo
5% dos excedentes anuais líquidos.

2 � Reverterão para a reserva de educação e formação cooperati-
va 1% dos excedentes anuais líquidos.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

38.º

A Cooperativa será dissolvida nos casos previstos no artigo 77.º
do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

39.º

É escolhido o foro da Comarca de Lisboa para todas as questões a
decidir entre os membros e a Cooperativa.

40.º

Para compor os órgãos sociais que exercerão o mandato referente
ao biénio de 3003-2004, ficam desde já eleitos os seguintes:

Direcção:
Presidente: João Manuel Lança Vieira Lopes.
Vice-presidente: Saner � Sociedade Alimentar do Norte, S. A, re-

presentada por Agostinho Moreira da Costa Gonçalves.
Tesoureiro: Armazéns da Santa, Mercearias, L.da, representada por

Jorge Manuel Monteiro Pereira.
Vogal: Marabuto & C.a, L.da, representada por Carlos Alberto da

Rocha Ferreira de Pinho.
Vogal: José Augusto Bouça Jorge.
Vogal: Henisa � Comércio de Produtos Alimentares, L.da, repre-

sentada por Henrique Manuel Teixeira Araújo.
Vogal: Coelho & Lobão, L.da, representada por JoséMaria de Aze-

vedo Coelho.

Assembleia geral:
Presidente: Vítor Fernando Soares Garcia.
Primeiro-secretário: F. Ferreira Gonçalves, Produtos Alimentares, S. A,

representada por Francisco Ferreira Gonçalves.
Segundo-secretário: José Alberto Ferreira.

Conselho fiscal:
Presidente: Carlos Alberto Pedro Marçal.
Secretário: Norcash � Comércio de Produtos Alimentares, L.da,

representada por Maria José Vasconcelos Soucasaux Meneses e Sousa.
Relator: João Ferreira da Silva, Sucessores, L.da, representada por

Mário João Couceiro Marques da Silva Gomes.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2002738920

CASCAIS & CURRALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 230; identificação de pessoa colectiva n.º 502642580; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 16/030113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social para 345 000 euros, sendo o aumento de
95 601,06 euros subscrito em bens e direitos com a entrada da nova
sócia, Distribuidora A, Cascais & Martins, L.da, com sede na Avenida do
Sabor, freguesia e concelho de Mogadouro e consequentemente foi alte-
rada a redacção do artigo 3.º do pacto social, nos seguintes termos:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 345 000 euros, correspondendo
à soma de três quotas: uma de valor nominal de 124 699,47 euros, do
sócio José Júlio Cascais; outra de valor nominal de 124 699,47 euros,
do sócio Emílio Mateus Martins Tomé; e outra de 95 601,06 euros, da
sócia, Distribuidora A, Cascais & Martins, L.da, correspondendo à trans-
missão de bens e direitos já efectuadas e descritas no referido relatório.

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

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001706952

NORDESCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 138; identificação de pessoa colectiva n.º 502179716; data
do depósito: 20030627.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito na
pasta respectiva o depósito das contas, relativas ao ano de 2002.

27 de Junho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2004983086

MIRANDELA

RIBEIRO MORAIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 125/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 500620199; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/031223.

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

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

23 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Antónia da
Assunção Rodrigues. 2004991763

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

CASTROBEL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1411/950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503346250;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20031127.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da li-
quidação, sendo aprovadas as contas em 21 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902615

ÁREA RUA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1912/2000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504908600;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031126.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção e comercialização de
equipamentos desportivos e lazer e mobiliário urbano, indústria da
construção civil e obras públicas.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902607

SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 470/780406; identificação de pessoa colectiva n.º 500754110;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e datas das apresen-
tações: 24/20030814 e 25/20031125.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em

epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento realizado em 154 097$, por incorporação de reservas
livres, e em 248 313$, por incorporação de resultados transitados,
subscrito pelos sócios, em constituição das suas quotas.

Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros e é formado por três quotas: uma
no valor nominal de 997,60 euros, outra no valor nominal de
498,80 euros, e outra no valor nominal de 1003,60 euros, todas per-
tencentes ao sócio Carlos de Jesus Aleluia da Silva; e por três quotas,
uma no valor nominal de 997,60 euros, outra no valor de
498,80 euros, e outra no valor nominal de 1003,60 euros, perten-
centes ao sócio António do Nascimento dos Santos.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902623

TAIPACOOP � COOPERATIVA AGRÍCOLA DA TAIPA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 13/20031125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20031125.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à cooperativa em
epígrafe, foi efectuado o registo de constituição de cooperativa, cujo
articulado tem o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A Cooperativa adopta a denominação de TAIPACOOP �
Cooperativa Agrícola da Taipa, C. R. L.

2 � É constituída por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a partir desta data.

ARTIGO 2.º

A Cooperativa tem a sua sede na Taipa, no lugar das Teixugueiras,
na freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco.

ARTIGO 3.º

A Cooperativa tem por objecto o cultivo, recolha, transporte e
transformação da azeitona para extracção de azeite e comercialização
desta e doutros produtos provenientes de explorações próprias e dos
cooperantes.

ARTIGO 4.º

1 � O capital da Cooperativa, que se inicia com um mínimo de
5000 euros, integralmente realizado, será variável e ilimitado e re-
presentado por títulos nominativos de capital de 50 euros cada.

2 � Cada cooperador deverá subscrever, no acto de admissão, pelo
menos três títulos de capital.

ARTIGO 5.º

Podem ser cooperadores as pessoas singulares ou colectivas que se
dediquem à olivicultura.

ARTIGO 6.º

São órgãos da Cooperativa: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 7.º

Os titulares destes órgãos são eleitos de entre os cooperadores por
um período de três anos.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa, composta de um
presidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � Ficam nomeados como membros da assembleia geral:
Presidente: João Rodrigues Dias, solteiro, maior, residente no lugar

de Versadas, na dita freguesia de Sarzedas.
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Vice-presidente: Francisco Nunes Lourenço, casado, residente no
lugar de Versadas, na dita freguesia de Sarzedas.

Secretário: Manuel Nunes dos Santos, casado, residente no lugar de
Versadas, na dita freguesia de Sarzedas.

ARTIGO 9.º

1 � A direcção é composta por três ou cinco cooperantes, sendo
um presidente, um tesoureiro e um secretário, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas ou impedimentos, competindo-lhes a adminis-
tração e representação da Cooperativa, não sendo exigida caução ou
garantia pela custódia dos valores e dos bens sociais de que são res-
ponsáveis.

2 � A Cooperativa obriga-se com as assinaturas de dois membros
da direcção, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles nos actos
de mero expediente.

3 � Ficam nomeados como membros da direcção:
Presidente: Américo Ventura Lourenço, casado, residente na Rua

de Passos Manuel, 65, 2.º, esquerdo, em Lisboa.
Tesoureiro: José Rodrigues dos Santos, casado, residente na Aveni-

da de 25 de Abril, 200, 4.º, esquerdo, Mira Sintra, concelho de Sintra.
Secretário: Manuel Gonçalves Nunes, casado, residente no lugar de

Calvos, na dita freguesia de Sarzedas.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, um relator
e um secretário, competindo-lhes o controlo e fiscalização da coope-
rativa.

2 � Ficam nomeados para o conselho fiscal:
Presidente: Manuel Carlos Roque Ventura, solteiro, maior, residen-

te no lugar de Versadas, na dita freguesia de Sarzedas.
Relator: João Rodrigues Marques, casado, residente no lugar de Vale

da Sertã, na dita freguesia de Sarzedas.
Secretário: António Neves, casado, residente no lugar de Casal de

Águas de Verão, na dita freguesia de Sarzedas.

ARTIGO 11.º

Constituem reeitas da Cooperativa os proventos do exercício da
sua actividade, quaisquer donativos ou subsídios.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902640

CARMONAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 225/620402; identificação de pessoa colectiva n.º 500055092;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; números e datas das apresentações: 6, 7,
11/20030919 e 2/20031124.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções da gerente Nazaré Carmona Dias, por
renúncia, de 21 de Julho de 2003.

2 � Aumento de capital.
Aumento subscrito pelo sócio António Carmona Afonso, divor-

ciado, em 1415,60 euros em reforço das quotas que passam dos valo-
res nominais de 249,40 euros (duas), 124,70 euros (uma) e 62,35 euros
(duas), para duas de 1665 euros; uma de 836 euros, e duas de 417 euros.

3 � Alteração parcial do pacto.
Alteração: eliminados os artigos 10.º e 14.º e alterados os artigos 1.º,

4.º e 9.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carmonas & C.a, L.da, e tem a sua sede
na Quinta do Vale do Romeiro, sem número, freguesia e concelho de
Castelo Branco.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio António Carmona Afon-
so; e duas do valor nominal de 500 euros cada, pertencentes uma a

cada um dos sócios, Vital Manuel Carmona Dias Afonso e Vanda Maria
Carmona Dias Afonso.

ARTIGO 9.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócios ou não sócios, que vierem a ser designados
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

3 � Continua nomeado como gerente o sócio António Carmona
Afonso.

Mais certifico que, foram depositados na pasta própria da socieda-
de, os textos do contrato nas suas redacções actualizadas.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902658

VJM � TOPOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2439/20031124; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031124.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que Vítor Manuel Jorge Marques, sol-
teiro, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VJM � Topografia, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Cancelinha, lote 94, 7.º, direito, na fre-
guesia e concelho de Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de topografia.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma quota pertencente ao sócio único.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Vítor
Manuel Jorge Marques, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do gerente.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer.

6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o gerente desde já autorizado, a adquirir quaisquer mercadorias de quan-
tias da conta aberta em nome da sociedade para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a
liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade desde já assume.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902550

VERDE CHAMA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1879/20000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504770314; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 6 e 7/20031121.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções do gerente José Manuel Lopes Ramalho,
por renúncia, de 24 de Setembro de 2003.

2 � Designação de gerente, por deliberação de 24 de Setembro de 2003.
Gerente designado: o sócio Gabriel Jorge Manuel da Silva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902569

TRANSPORTES ALBIPEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2359/20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506524531;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031128.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de designação de gerente, por delibe-
ração de 17 de Setembro de 2003.

Gerente designado: José Carlos Roque Simão, solteiro.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902860

COZMO � FÁBRICA DE MOBILIÁRIO DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2417/20030918; identificação de pessoa colectiva n.º 504022679;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20031202.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma COZMO � Fábrica de Mobiliário de
Cozinha, L.da, e passa a ter a sua sede na Zona Industrial de Castelo
Branco, Rua D, lote D-1, em Castelo Branco.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de 7481,97 euros, dividido em três quotas: uma de 3740,98 euros,
uma de 2244,59 euros, ambas pertencentes ao sócio João Carlos Sousa
Ramos; e outra de 1496,39 euros, pertencente ao sócio Manuel Joa-
quim Lambelho Ramos.

Assim o disseram e outorgaram.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902739

CARPINTARIAS SOUSA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2418/20030918; identificação de pessoa colectiva n.º 504022687;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20031202.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Carpintarias Sousa Ramos, L.da, e passa
a ter a sua sede na Zona Industrial de Castelo Branco, Rua D, lote D-1,
em Castelo Branco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 7481,96 euros, dividido em três quotas: uma de 3740,98 euros,
uma de 2244,59 euros, ambas pertencentes ao sócio João Carlos Sousa
Ramos; e outra de 1496,39 euros, pertencente ao sócio Manuel Joa-
quim Lambelho Ramos.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902720

ALBIHIGIENE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE HIGIENE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2442/20031202; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20031202.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que, João Francisco Afonso Raposo,
casado na comunhão de adquiridos com Maria Manuela Martins
Esteves Raposo, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALBIHIGIENE � Comércio e Distri-
buição de Produtos de Higiene, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Estrada de Santo António, 19, 3.º, direito, freguesia de Alcains, conce-
lho de Castelo Branco.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de produtos
de higiene; incluem papéis para hotelaria e restauração, tintas, produ-
tos químicos e sistemas de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio único,
João Francisco Afonso Raposo, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

1 � Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos entre
o único sócio e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objec-
to social.

2 � Os documentos de que constam esses negócios deverão ser
patenteados na sede social, conjuntamente com o relatório de gestão
e os documentos de prestação de contas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o gerente desde já autorizado, designadamente a adquirir quaisquer
mercadorias e bens inerentes à sua actividade comercial, procedendo
a levantamentos de quantias da conta aberta em nome da sociedade,
para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua
actividade, bem como para liquidação de despesas com a sua consti-
tuição e registo, despesas essas que a sociedade desde já assume.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902674

FLEXA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 930/890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502186461;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20031128.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da li-
quidação, tendo sido aprovadas as contas em 31 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902712

ORTOFACE � MEDICINA DENTÁRIA E ORTODONTIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2369/20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506540324;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031128.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração de sede para: Quinta das
Violetas, Rua de Tomás Mendes Silva Pinto, lote 26, 5.º, direito,
Castelo Branco.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902704

ZÉ DOS CARACÓIS � INDÚSTRIA DE CARACÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2441/20031128; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031128.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que, entre Maria Leonor da Silva Paulino
Rodrigues, e José Manuel Rodrigues, casados entre si, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Zé dos Caracóis � Indústria de
Caracóis, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Pedreira, Praceta da
Madre Teresa de Calcutá, lote 122, na freguesia de Alcains, concelho
de Castelo Branco.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho
ou para qualquer concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria alimentar de caracóis,
comércio de caracóis, cogumelos e frutos secos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma delas no mon-
tante de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até vinte vezes o capital social, sempre que uma maioria em
assembleia geral o delibere, recaindo a obrigação sobre todos os só-
cios, na proporção das respectivas quotas.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, que desde já ficam designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, a quem fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade, para fazer face às despesas inerentes à sua constituição,
registo e início imediato de actividade.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902631

COVILHÃ

EMPRESA MINEIRA DA ARGIMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 518/
430723; identificação de pessoa colectiva n.º 501177094.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001418850

CRUZ CARRIÇO & CARVALHO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2960/
20031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20031126.

Certifico que, entre Francisco Álvaro da Cruz Carriço, casado com
Maria Manuela Jacinto Fernandes Carriço, na comunhão de adquiri-
dos; e Sara Alexandra Carvalho Gonçalves, solteira, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Cruz Carriço & Carvalho Gonçalves, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Praça do Município, 7, freguesia de São Pedro,
concelho da Covilhã.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria hoteleira; bar-pub.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante de 10 000 euros.

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

6.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao não sócios
Joaquim António Abrantes Gonçalves, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, basta a intervenção do seu gerente.

3 � Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado, para pagamento das despesas de constitui-
ção, funcionamento e registo da sociedade e aquisição de bens de equi-
pamento, bem como para liquidação de todas e quaisquer obrigações
emergentes da sua actividade, despesas estas que desde já assume.

7.º

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

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
1 � Quando a quota de qualquer sócio for sujeita a arrolamento,

arresto, penhora ou for incluída em massa falida.
2 � Quando for cedida sem o consentimento da sociedade.
3 � Pelo falecimento de qualquer um dos sócios.
A quota será amortizada pelo seu valor nominal.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005145866

FUNDÃO

DEMÉTRIO � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1010/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 504734032.

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

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722684

INDÚSTRIAS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 15/
010643; identificação de pessoa colectiva n.º 500138966.

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

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722668

INDÚSTRIAS DO FUNDÃO, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 88/
690625; identificação de pessoa colectiva n.º 500138958.

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

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722641

ACOMA � MÁQUINAS AGRÍCOLAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 363/
890529; identificação de pessoa colectiva n.º 500629820.

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

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722650

CASA DE MÓVEIS SANTARENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 98/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 500593434.

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

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722676

PROENÇA-A-NOVA

FOTO PINHA � FOTOGRAFIA E VÍDEO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula n.º 235/
20031002; identificação de pessoa colectiva n.º 506663990 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031002.

Certifico que, João Paulo Martins, solteiro, maior, celebra um con-
trato de sociedade unipessoal por quotas, que se regerá nos termos
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Foto Pinha � Fotografia e Vídeo,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vale de Água, freguesia
e concelho de Proença-a-Nova.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto, laboratório fotográfico, repor-
tagens fotográficas e em vídeo, montagem de molduras, venda de
artigos fotográficos, de audio-visual e desenho gráfico.

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 integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, João Paulo Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme decisão do sócio único, fica afecta ao sócio, desde já
designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001797893

COIMBRA
CANTANHEDE

TRANSPORTES DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1070/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504414607;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298684
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CONSTRUÇÕES LICÍNIO & PAULO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1248/010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505331560;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298676

SHOP FORTEL � COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1278/010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505488981;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298668

MONTIC � MONTAGENS INDUSTRIAIS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 630/
920810; identificação de pessoa colectiva n.º 502818514; data da
apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298650

DUNAS D� ATOCHA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 817/
960307; identificação de pessoa colectiva n.º 503623652; data da
apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298641

CAMPITOCHA � ARTIGOS DE CAMPISMO
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1092/990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504586467;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002742669

VMGP � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1312/010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505462010;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001299168

AVELINO REIS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1048/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504553038;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001299184

LINO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 263/
780817; identificação de pessoa colectiva n.º 500800073; data da
apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2000213979

A LOJINHA D� AVÓ � SOCIEDADE PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1255/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 502631708;
data: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Ma-
ria Damas Gonçalves Correia. 2002768471

FAZENDEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1183/000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505094274;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002768480

DIAS, FERREIRA & CHAMARAC � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1482/021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506223590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/031210.

Certifico que, Manuel Costa Dias, cessou funções de gerente, por
renúncia.

Data: 17 de Outubro de 2003.

22 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743460

ESCOLA DE CONDUÇÃO DA TOCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 989/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504177923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 6 a 8/031202.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20043798-(36)

Certifico que, Amândio Cézar da Cruz Oliveira, cessou funções de
gerente, por renúncia, em 17 de Novembro de 2003, por deliberação
da mesma data; foi designada gerente Ana Maria Albuquerque Antunes;
e foi também parcialmente, alterado o contrato, tendo por
consequência o artigo 3.º e § 1.º do artigo 4.º, ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
19 951,92 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 17 956,73 euros,
pertencente ao sócio Vítor Manuel de Almeida Amaro; e outra de
1995,19 euros, pertencente à sócia Ana Maria Albuquerque Antunes.

4.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade é apenas necessária a assinatura de
um dos gerentes.

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

11 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743223

SOCIALIDADES � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1576/
031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506743721 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031204.

Certifico que, entre Pedro Eduardo Esteves Pereira Dias Ferreira,
Alzira Esteves da Cruz Pereira, e Luís Miguel Pereira Pessoa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCIALIDADES � Organização de
Eventos, L.da, e tem a sua sede no Largo de Florindo José Frota, Edifício
Costa Pereira, 1.º-X, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá des-
locar 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 em: organização de eventos so-
ciais, culturais, desportivos e lúdicos, designadamente conferências,
ocupação de tempos livres e organização de convívios; prestação de
serviços na área de agenciamento, marketing, comunicação, artes flo-
rais e decoração; e prestação de serviços de restauração.

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 3000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Eduardo Esteves Pereira Dias Ferreira; uma de 1500 euros, perten-
cente à sócia Alzira Esteves da Cruz Pereira; e uma de 500 euros,
pertencente ao sócio Luís Miguel Pereira Pessoa.

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
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro
Eduardo Esteves Pereira Dias Ferreira.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
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 cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

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

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743231

INSTALMUR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1577/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506727637 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031205.

Certifico que, entre Bruno Rafael Tovim Vigário, e Maria do Céu
Batista Tovim Marques Vigário, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INSTALMUR � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Estação, 4, lugar e fre-
guesia de Murtede, concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade, por simples deliberação, 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 em: prestação de serviços de insta-
lações eléctricas, gás, águas, aquecimento central e outros na área da
construção; e comercialização de artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 6000 euros, pertencente ao sócio
Bruno Rafael Tovim Vigário; e uma de 4000 euros, pertencente à sócia
Maria do Céu Batista Tovim Marques Vigário.

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 assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 seguida,
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;
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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 a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado 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 forem
fixadas em assembleia geral.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743240

PAUL STRICKER & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1578/031205; identificação de pessoa colectiva n.º 501888640;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 3/031205.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sua sede do conce-
lho de Coimbra para o Núcleo Industrial de Murtede, lote 5, freguesia
de Murtede, concelho de Cantanhede.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743274

COIMBRA

AFERYMED � AFERIÇÃO E MEDIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7770;
identificação de pessoa colectiva n.º 504440535; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000089437

BRANCO E CANELA � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010751; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003475672

MANUEL ALFREDO MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2789;
identificação de pessoa colectiva n.º 501241884; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548254

TROICA � SORVETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2062;
identificação de pessoa colectiva n.º 500426945; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442014

CAPABE � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6651;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962430; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443371

O SANTOS � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3918;
identificação de pessoa colectiva n.º 502093196; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442383

NUCOCI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4156;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253827; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081622

FAGONDIL � MECÂNICA, CHAPA E PINTURA DE FADIGA,
GONÇALVES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2985;
identificação de pessoa colectiva n.º 501354403; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003554688
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ATENASAUTO � ACESSÓRIOS E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2257;
identificação de pessoa colectiva n.º 500633304; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081983

VANIX � MARKETING E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3739;
identificação de pessoa colectiva n.º 501910697; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081690

TRANSPORTES EDUARDO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4120;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249005; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548491

SANTOS & FERNANDES � ARMAZÉM DE UTILIDADES
PORLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4781;
identificação de pessoa colectiva n.º 501931414; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081649

ARL � ASSISTÊNCIA REDES E COMPUTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5205;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990031; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081541

AGA EME CÊ � DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE MECANISMOS PARA A HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7351;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265156; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000083587

DUOCER � DECORAÇÃO CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2656;
identificação de pessoa colectiva n.º 501158898; data do depósi-
to: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003466533

ADRIANO & SYLVIE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8846;
data do depósito: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003466266

CLÍNICA DE MICROCIRURGIA OCULAR DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4898;
identificação de pessoa colectiva n.º 502775637; data do depósi-
to: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000213189

STABILITAS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTADORIA A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6188;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550876; data do depósi-
to: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003528954

REVESTILO � DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6015;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498025; data do depósi-
to: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003469494

PADARIA E PASTELARIA QUINTA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6014;
identificação de pessoa colectiva n.º 503497622; data do depósi-
to: 030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000208622

JOSÉ BARROS DE MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5969;
identificação de pessoa colectiva n.º 503448591; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000206735

BIGORNA BAR � COMÉRCIO DE BEBIDAS
E ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5470;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133582; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003468544

CÂNDIDO TEIXEIRA � ESTÉTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5071;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936142; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000756514

INDHOTEL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3372;
identificação de pessoa colectiva n.º 501079513; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000089216

FERRÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7933;
identificação de pessoa colectiva n.º 504740431; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000089194

FERREIRA & CANDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1344; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500460515; data do depósito: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000208495

FERREIRA E SILVA � TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3336;
identificação de pessoa colectiva n.º 501645748; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003554718

NELSON & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500936013; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443410

TÁXIS GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8608;
data do depósito: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529969

VICENTIMAGEM � SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7627;
identificação de pessoa colectiva n.º 504510673; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000084699

MICRO GLOBO � EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503045381; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2001013353

AMBILUFT � MATERIAL DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9437;
data do depósito: 030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483950

DIARTRO � INSTITUTO DE ORTOPEDIA
E PRÓTESE ARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5860;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366234; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000087817

J. TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7867;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618911; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529853

ESCC � EMPRESA DE SOFTWARE E COMUNICAÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503195715; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000086772

PADARIA, PASTELARIA FLOR DE ESPADANEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533254; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442936

ALLUPENTI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8455;
identificação de pessoa colectiva n.º 505249065; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 12 e 13/031006.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 2 de
Janeiro de 2003, Hamilton Zanbom renunciou ao cargo de adminis-
trador único.

Mais certifico que, na mesma data, em 2 de Janeiro de 2003, foi
designado para o referido cargo, Joaquim Manuel Teixeira da Silva.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003572970

CARVALHO, AMADO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7134;
identificação de pessoa colectiva n.º 504153080; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/031003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi nomea-
do o sócio Bruno Filipe Carvalho Santos para o cargo de gerente, em
1 de Setembro de 2003.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572910

FAUSTO BARROS DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9323;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164209; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 3 e 4/030924.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 31 de
Agosto de 2003, Fausto Barros da Silva renunciou ao cargo de gerente.

Mais certifico que, na mesma data, em 31 de Agosto de 2003, foi
nomeada para o referido cargo de gerente, a não sócia Helena Maria
Neves Boiça da Silva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572562

BRITOS, ACESSÓRIOS DE FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3975;
identificação de pessoa colectiva n.º 502115211; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030925.

Certifico que, com referência à sociedade, mudou a sua sede para a
Rua dos Leitões, Quinta do Fetal, Santa Clara, Coimbra.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572600

BACS � INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6856;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128981; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/030930.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 150 000 euros e alterado o
pacto social quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 150 000 euros, dividido em 150 000 acções, do valor
nominal de 1 euro cada uma.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572732

ALEXANDRINO, RAJADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1421;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014922; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/031006.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, n.º 2, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
100 000 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572961

GUILHERME TRALHÃO � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2961;
identificação de pessoa colectiva n.º 501350926; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 11 e 12/031002.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Ilda da Cruz
Dias Mascarenhas, e José Augusto da Costa Abrantes, cessaram as
funções de gerentes, em 14 de Julho de 2003, por destituição.

Mais certifico que, foi aumentado o capital social para o montante
de 75 000 euros, e alterado o pacto social quanto aos artigos 3.º e 5.º,
os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita, é de 75 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas dos sócios: duas iguais de 17 500 euros,
uma de Maria José Santos Andrade Telles de Carvalho Gaspar Esteves,
e outra de Ilda da Cruz Dias Mascarenhas; uma de 25 000 euros, de
António Ferreira de Almeida; e duas iguais de 7500 euros, uma de Maria
Luísa Santos Andrade Telles de Carvalho Coimbra Martins, e outra
de José Manuel Urbano de Nogueira Ilharco.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o que
for deliberado, será exercida pelos gerentes nomeados em assembleia
geral, podendo recair sobre sócios ou não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Para efeito de movimentação de contas bancárias, nomeada-

mente através de cheques, são necessárias as assinaturas de um geren-
te e de um dos sócios.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Ferreira de
Almeida.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572902

MIRVER � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5099;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945729; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/031009.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, mudou a sua
sede para a Rua de António Gonçalves, 93, 1.º-A, Urbanização Quin-
ta da Várzea, Santa Clara, Coimbra.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003497862

CARPINTARIA DOS PEREIROS DE ANTÓNIO FORMIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6259;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588806; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/031009.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas de 16 de Setembro de 2003.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573399

GARAGEM AVENIDA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 500124230; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9; números e data das apresentações: Of. 7 e 8/
031015.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 8 de
Outubro de 2003, José Madeira Caetano, e Ilda Maria Gaspar Madei-
ra, renunciaram aos cargos de gerentes que vinham exercendo.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573623

GERAÇÃO � ANÁLISE DE REDUÇÃO DE CUSTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6988;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072374; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/031107.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 24 de Julho de 2003.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759939

TRIANGULAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7229;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207733; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/031107.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas de 14 de Agosto de 2003.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759882

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM � LUÍS MANUEL CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8745;
identificação de pessoa colectiva n.º 505583119; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030930.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, mudou a sua
sede para a Rua do Dr. António José de Almeida, 229, 2.º, esquerdo,
Santo António dos Olivais, Coimbra.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572686

ST 89 � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502699648; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/031008.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 15 de Julho de 2003.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572791
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SODIGAL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500270724; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 11 e 12/031007.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 16 de
Janeiro de 2003, Rui Manuel dos Santos Brandão, e Cristina Maria
dos Santos Brandão, renunciaram à gerência que vinham exercendo.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000758819

EFEITOS PRIMÁRIOS � DECORAÇÃO E DESIGN
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7267;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216350; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/031002.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 40 000 euros, e alterado o
pacto social, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 20 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos 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, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003572929

PRESTIJUR � CONSULTADORIA PARA NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8473;
identificação de pessoa colectiva n.º 505044196; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/030925.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas de 14 de Agosto de 2003.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572635

ERGUITORRE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5006;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824816; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003509399

RUI & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7951;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590839; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, IsabelMaria
Nabais Simões da Cunha. 2003483209

POWER CLASS � COMPRA, VENDA E APLICAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE SOM E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8167;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959700; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483179

EDUARDO & SÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6173;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533386; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483152

COIMBRAPONTA � GABINETE DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6510;
identificação de pessoa colectiva n.º 503755745; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483250

G. C. � GRÁFICA DE COIMBRA 2 � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9211;
data do depósito: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529870

ERACALDEIRA � PRONTO A VESTIR PARA ADULTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7383/
981013; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 4/031103.

Certifico que, foi depositada a acta de que consta a renúncia da
gerente Eunice Isabel Garcia Caldeira Mendes, em 27 de Novembro
de 2000.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759793

AUTOFORUM � AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente AUTOFORUM � AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6367;
identificação de pessoa colectiva n.º 503650609; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/031003.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade unipessoal por quotas, e alterado totalmente o
pacto social, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AUTOFORUM � Automóveis e Aces-
sórios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Sérgio,
Zona Industrial da Pedrulha, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim, criar ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quais-
quer outras formas legais de representação, no País ou no estrangei-
ro, quando o julgue necessário.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em: comércio de automóveis, importa-
ção, comércio e montagem de acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
49 879,79 euros, e é representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser nomeados em assembleia geral, ficando o actual sócio,
Carlos Miguel Alves de Carvalho, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme venha a decidir, bastando a assinatura de
um gerente para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, designadamente na aquisição ou alienação de quais-
quer bens, móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá decidir efectuar prestações suplementares de
capital, até ao limite de 500 000 euros, nos termos do previsto no
artigo 210.º do Código das Sociedades Comerciais, as quais serão
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas na assembleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de outras sociedades, já existentes ou a constituir, bem
como em agrupamentos complementares de empresas e no capital
social de sociedades reguladas por leis especiais, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementa-
res e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele que
a sociedade exerce e desde que, em sociedade por quotas, não fique na
situação de único sócio dessa sociedade.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572678

CONSTRUTORA IDEAL DO CHOUPAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6492;
identificação de pessoa colectiva n.º 503726869; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: Of. 2, 3 e 4/031002.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Avelino José
Amaral Gomes, cessou as funções de gerente, em 21 de Março de
2002, por renúncia.

Mais certifico que, foi aumentado o capital social para o montante
de 25 000 euros, e alterado o pacto social quanto aos artigos 3.º, 5.º
e 6.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
já entrado na caixa social, é de 25 000 euros e corresponde à soma

das seguintes quotas: duas, de 10 000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Maria de Lurdes Fernandes Craveiro, e Ramiro
Alves Ferreira; e outra, de 5000 euros, pertencente ao sócio José
António dos Santos Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios, Ramiro Alves
Ferreira, e José António dos Santos Carvalho, desde já designados
gerentes.

2 � Os gerentes poderão ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Para os ac-
tos de mero expediente, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do capital social, desde que deliberado em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003496360

ADRIÃO PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327650; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/030925.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas 31 de Agosto de 2003.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572643

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA MS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8287;
identificação de pessoa colectiva n.º 504870610; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 7/031027.

Certifico que foi aumentado o capital social de 5000 euros para
6000 euros, tendo alterado o artigo 3.º do contrato, que consequen-
temente ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 6000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas
com o valor nominal de 2500 euros, cada, pertencem ao sócio Rui
Manuel de Carvalho Marques dos Santos, outra no valor de 500 euros,
pertence à sócia Maria de La Salette Simões de Carvalho Marques dos
Santos, e a restante, de igual valor, à sócia Cilénia Baldaia Enes da
Costa.

§ 1.º A sociedade poderá exigir de cada um dos sócios prestações
suplementares de capital, até ao décuplo do capital social, sempre que
a sociedade delas necessite.

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

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759564

RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
SISTEMAS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7842;
identificação de pessoa colectiva n.º 504057154; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/031021.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que mudou a sua
sede para a Quinta do Fetal, Cruz dos Morouços, Santa Clara, Coimbra.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573852

SALPOENTE � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8391;
identificação de pessoa colectiva n.º 505114437; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031017.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que mudou a sua
sede para a Travessa da Vila União, 5, cave, Sé Nova, Coimbra.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573763

TERTÚLIA DAS ARTES E SABERES
ACTIVIDADES MUSICAIS E ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7724;
identificação de pessoa colectiva n.º 504488740; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031023.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que em 31 de
Agosto de 2003, Ana Flávia Lopes Miguel ,renunciou ao cargo de
gerente que vinha exercendo.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573950

OFICINA DE SABERES � CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8267;
identificação de pessoa colectiva n.º 505119765; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030930.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que mudou a sua
sede para a Rua de Diogo Castilho, 21, Santo António dos Olivais,
Coimbra.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572848

JOAQUIM FERREIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6256;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619507; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 17 e 18/031006.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 24 de
Abril de 2003, Maria da Graça Amado Apóstolo Ferreira Lopes, re-
nunciou ao cargo de gerente.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para o montante
de 5000 euros, e alterado o pacto social no seu artigo 3.º, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma de 4251,80 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Ferreira Lopes; e uma de 748,20 euros,
pertencente à sócia Maria da Graça Amado Apóstolo Ferreira Lopes.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572988

VALE DAS FLORES � COMÉRCIO DE PLANTAS
E FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5761;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302872; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/031008.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas 10 de Julho de 2003.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003572783

MARTILOPES � SERVIÇOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4181;
identificação de pessoa colectiva n.º 502256001; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442103

JARDIBEL � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 502640472; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003509356

VCF � VICTOR COELHO & FILHOS
CONSUMÍVEIS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5847;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348570; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483608

EMPRESA DE CONSTRUÇÕES QUINTEIRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2565;
identificação de pessoa colectiva n.º 501071571; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081410

PEDRO PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5807;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330221; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443517
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DOMUS MONDEGO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7517;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340662; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000084630

LUÍS DE MATOS PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6048;
identificação de pessoa colectiva n.º 503539163; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003474293

S. M. O. � SOCIEDADE DE ORTOPEDIA, MICROCIRURGIA
E NERVOS PERIFÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5932;
identificação de pessoa colectiva n.º 503448699; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443460

REFRIQUÍMICA � QUÍMICOS REFRIGERAÇÃO
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5293;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052078; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081444

TECNI HOBBY, MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9251;
identificação de pessoa colectiva n.º 506166597; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003457968

SALÃO AVENIDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2099;
identificação de pessoa colectiva n.º 500405573; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529039

TEODÓSIO MOISÃO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7961;
identificação de pessoa colectiva n.º 504772066; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529004

COSTA E VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6264;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588113; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443436

CAFÉ CERVEJARIA ESTRELA DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133108; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443169

J. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5166;
identificação de pessoa colectiva n.º 502985739; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442863

ANTÓNIO DE SOUSA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3992;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137258; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003528563

GRAFICENTRO � EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2671;
identificação de pessoa colectiva n.º 501153543; data do depósi-
to: 030630.
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Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529047

MONTE FORMOSO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502647671; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548505

REDUTO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1077;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514658; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442359

QUINTA DA VÁRZEA, TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2514; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500995168; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081592

A TENDÊNCIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6393; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503671371; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000084680

JOÃO ARAÚJO E SÁ, CLÍNICA NEUROLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5908; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503392855; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003443401

SOFTSEGURO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7862; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504652346; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081525

ISABEL MESQUITA � PRODUTOS NATURAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7149;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208543; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529179

CECAP � CENTRO CERÂMICO DE ASSISTÊNCIA
PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502113065; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529861

NERUTO � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7626;
identificação de pessoa colectiva n.º 504510665; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000084702

NELSON PRIMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8205;
identificação de pessoa colectiva n.º 505067218; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750303

ALPICENTRO � OFICINAS E REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504423150; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529802
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A. R. NEVES � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6468;
identificação de pessoa colectiva n.º 503729680; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750451

SERRA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3218; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501500901; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529420

 BELFOLAR � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508080; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003474749

LINDO & MOREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2419;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529799

ERVANÁRIA S. PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6832;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962554; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529560

MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514720; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529950

OSVALDO TOSTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4470;
identificação de pessoa colectiva n.º 502506423; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003444645

CENTROVEDA � SISTEMAS DE VEDAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6793;
identificação de pessoa colectiva n.º 501111158; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003444610

ONE SOURCE � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8438;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000218865

SOUZELLOURO � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8394;
identificação de pessoa colectiva n.º 505020106; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003509470

MARQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3881;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071311; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000211623

SBSTRATO � PRODUTOS E SISTEMAS TÉCNICOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7113;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510823; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529659
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AMÉRICACENTRO � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6402;
identificação de pessoa colectiva n.º 503864110; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003549951

CAFÉ SAMAMBAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2102;
identificação de pessoa colectiva n.º 500050244; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492089

ABA-LARGA, MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 500322031; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000211658

TRANSMECA � TRANSMISSÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500287026; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003457780

LUÍS PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7938;
identificação de pessoa colectiva n.º 504700871; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000088970

LEME � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5780;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302481; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750320

FLOR DE UTOPIA, PRODUÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8400;
identificação de pessoa colectiva n.º 504472976; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000218490

LIFTIME � ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7518;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000217940

MECARTE GRÁFICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3276;
identificação de pessoa colectiva n.º 501576762; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529012

TRIMARCAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8569;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003549986

TIRACOL � ARTIGOS DE COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5072; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502935774; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000218130

TRANSPORTES ALUGUER CAVACO & CORDINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4954;
identificação de pessoa colectiva n.º 502785225; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003549935
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MARÇAL E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2824; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501272860; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003457771

TINTAS PANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503147354; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003554661

ELIZABETH & LOLKJE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5321;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055719; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003482733

2 AP � SERVIÇOS, PUBLICIDADE, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502776315; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750311

RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3365;
identificação de pessoa colectiva n.º 501586695; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000208371

MARIPÃO � PADARIA E PASTELARIA TABUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2278;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000207197

ISMAEL CHUVAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538166; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000084770

GRUPEME � SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3476;
identificação de pessoa colectiva n.º 501710469; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529780

CARLOS SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8575;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548181

JESUS & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5987; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503450227; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000218628

SAUL MORGADO � CASA DAS LOUÇAS
DO PAÇO DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1425;
identificação de pessoa colectiva n.º 500408106; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003445625

CENTRO-PESCA � MATERIAL DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501674594; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750338
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DATA PÚBLICA � BASE DE DADOS DE DIREITO
PÚBLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5027;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834579; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000207642

CALI � COMÉRCIO, SERVIÇOS E CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4358;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450517; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529942

DUO CARLOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5642;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231142; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003554114

ONDACENTRO � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4773;
identificação de pessoa colectiva n.º 502678585; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003549978

ORVELINO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2839;
identificação de pessoa colectiva n.º 501284966; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750346

MAQUINAÇO � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5207;
identificação de pessoa colectiva n.º 502991658; data do depósi-
to: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492070

MARQUES DE ALMEIDA, HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7589;
identificação de pessoa colectiva n.º 504344358; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483942

ÓPTICA RAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5459;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133914; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492410

OXICENTRO � MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1415;
identificação de pessoa colectiva n.º 500209235; data do depósi-
to: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529829

ESPELHO DE ÁGUA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9388;
data do depósito: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483233

M2K � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9238;
data do depósito: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003550003

JOÃO A. JORGE MENDES � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7941;
identificação de pessoa colectiva n.º 504766619; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003457810
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PETROCOR � PRODUTOS QUÍMICOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2104;
identificação de pessoa colectiva n.º 500396248; data do depósi-
to: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492330

HIPERPEÇAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2111;
data do depósito: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492305

OLSICOIMBRA � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6721;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961957; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003445749

SAPATARIA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6244;
identificação de pessoa colectiva n.º 503568856; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529438

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VILELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6073;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508306; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081517

DUPLICENTRO � EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3093;
identificação de pessoa colectiva n.º 501487263; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos, relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529020

FIGUEIRA DA FOZ

COMCEL � COMUNICAÇÕES CELULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2373/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504623397.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800367

NAVAL-CENTRO � ESTALEIROS NAVAIS DO CENTRO
DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1368/910507; identificação de pessoa colectiva n.º 502601361.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001042000

MARINHEIRO & PEREIRA � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2178/980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504180029.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041993

PREDICONSTRUÇÕES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1998/961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503763675.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041969

CÉLIA MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2861/20020701; identificação de pessoa colectiva n.º 506208621.
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Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800502

IMOHOLDING � PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2569/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505090767.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800510

CONSTRUÇÕES RAINHA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1999/961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503763764.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800499

ARMANDO NOGUEIRA & HELENA RUSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 909/841105; identificação de pessoa colectiva n.º 501554289.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800421

A. J. MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 394/750401; identificação de pessoa colectiva n.º 500303630.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800413

VICERPOR � VIDROS E CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 778/820427; identificação de pessoa colectiva n.º 501323988.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800430

FOZCLEAN, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2586/010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505223228.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800448

QUINTA D�ANTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2068/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503927694.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041934

QUINTA D�ANTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2068/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503927694.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041926

ANTÓNIO CURADO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 746/811126; identificação de pessoa colectiva n.º 501205977.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800456

LUSIFROTA � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2218/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504265113.
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Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800464

ISOLMONDEGO � INSTALAÇÃO FORNOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2747/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505735660.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800332

FIGUEIRADIS � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2381/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504366041.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041942

MBSS PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2510/000720; identificação de pessoa colectiva n.º 502133538.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800480

CELESTINO NEVES FAJARDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2714/011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505697998.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800405

CRUZ & MERGULHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1486/920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502773634.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-

go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800324

APRIGIUS � SOCIEDADE DE BENS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2013/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503809993.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041918

FOZPATRIMÓNIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2938/20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506323153.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código das Sociedades Comerciais, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2001041985

MIRA

DEUS VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 414/
030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506533190; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/031215.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
alteração parcial do pacto relativamente ao artigo 2.º, do respectivo
contrato, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização a retalho e por
grosso, importação e representação de calçado e outros artigos de
marroquinaria.

O texto completo do contrato alterado, ficou depositado, na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 2002987092

MIRANDA DO CORVO

ARJOPANGÁS � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 459; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031219.

Certifico que, entre Armando José Fernandes Rodrigues, João Paulo
Tomás Rodrigues, Paulo Miguel Dias Mateus e Nuno Miguel da Silva Fran-
ça, todos casados, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARJOPANGÁS � Instalações de
Redes de Gás, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Lomba, sem número de
polícia, lugar de Bujos, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de material para a cons-
trução civil; prestação de serviços na área da construção, nomeadamente,
instalação de redes de gás, água, electricidade, telecomunicações e afins;
formação nas áreas mencionadas, e montagem de aparelhos relacionados
com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nominais de
1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando José
Fernandes Rodrigues, João Paulo Tomás Rodrigues, Paulo Miguel Dias
Mateus e Nuno Miguel da Silva França.

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 assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas 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 socieda-
des, 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento 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 delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do ca-
pital 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.

Conferida. Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003609555

ÉVORA
ARRAIOLOS

MONTE � DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL � ACE
Sede: Rua de Joaquim Basílio Lopes, 1, Arraiolos,

freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 1/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503887641; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/181203.

Certifico que, em relação ao agrupamento em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O Agrupamento tem como objectivos :
a) A concepção, promoção e gestão de programas e projectos de

desenvolvimento local para o Alentejo Central;

b) A promoção do desenvolvimento integrado do Alentejo Cen-
tral das suas zonas rurais, numa perspectiva social, económica e cul-
tural, de modo a potenciar a competitividade e desenvolvimento da-
quela zona;

c) A promoção e execução de medidas, acções e projectos que se
destinem a promover uma melhoria das condições ambientais, educa-
cionais, de saúde e de vida da região e da população residente no
Alentejo Central;

d) A concepção, execução e apoio a programas e projectos de cariz
social, cultural, ambiental, cívico e económico que visem os países
em vias de desenvolvimento e que sejam levados a cabo através de
acções de cooperação para o desenvolvimento, de assistência huma-
nitária, de ajuda de emergência, de protecção e promoção dos direitos
humanos e cívicos;

e) A sensibilização da opinião pública para a necessidade de um
relacionamento mais empenhado com os países em vias de desenvol-
vimento e a divulgação das realidades destes;

f) A promoção da educação como factor de desenvolvimento inte-
gral e como factor de existência e reforço da paz;

g) A promoção e realização de acções de formação profissional,
emprego e valorização das entidades locais e regionais, com vista ao
desenvolvimento rural nas suas vertentes sociais e económicas;

h) A promoção, desenvolvimento e realização de intervenções que
concorram para a promoção da igualdade de oportunidades entre
homens mulheres.

2 � O Agrupamento, tal como as suas agrupadas, tem natureza
civil e a sua actividade é desenvolvida sem fins lucrativos.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2001449992

ÉVORA

CSA � CLÍNICA DE SANTO ANTÃO, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Vítor do Monte Pereira, 1, 2.º, direito,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3137/
20031211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20031211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Artur Manuel da Silva Sousa,
casado com Sara Joana Nunes Morais Pinto, em comunhão de adqui-
ridos, e residente na Calçada da Ajuda, 179, 2.º, em Lisboa, e Maria
Clara Mendes Rosa solteira, maior, residente na Rua do Padre António
Vieira, 8, Malagueira em Évora:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CSA � Clínica de Santo Antão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gabriel Vítor do Monte
Pereira, l, 2.º, direito, freguesia de Santo Antão, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 gestão e exploração de clínica
médica. Prestação de serviços nas áreas de psiquiatria e psicologia.
Formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 17 de Fevereiro de 2004 3798-(55)

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2006177524

L. F. FALEIRO � ALIMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: Quinta da Barba Rala, Bairro da Casinha, 7000 Évora

Capital social: 90 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2915/
20020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506229394; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 41/20031215.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. F. Faleiro � Alimentos e Acessó-
rios para Animais, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade tem como actividade principal o comércio
por grosso de alimentos, de suplementos alimentares e similares para
animais, e ainda, o comércio de produtos de higiene, de protecção e
similares para animais; acessórios e equipamentos para animais; pro-
dutos, equipamentos e acessórios para agricultura e pecuária; mate-
riais, equipamentos e acessórios para jardins, adquiridos no mercado
nacional e ou importados.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2006177532

REDONDO

ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 15/
050984; identificação de pessoa colectiva n.º 500305927; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20031209.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi alterado o
respectivo estatuto, tendo em consequência os artigos 6.º, n.º l e 7.º,
n.º l, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

l � O capital social da cooperativa é ilimitado, no montante má-
ximo de 5000 euros.

ARTIGO 7.º

l � As entradas mínimas a subscrever para cada cooperador não
podem ser inferiores a 100 euros.

O texto completo dos estatutos, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � O Conservador Interino, (Assinatura
ilegível.) 2001859163

FARO
ALBUFEIRA

CRISMONTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1699/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503898309; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 19/20031209.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva da socieda-
de em epígrafe, fotocópia da escritura lavrada em 5 de Dezembro de
2003, fls. 53, do livro n.º 143-A, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi feita a alteração
parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º, passando a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

Mais declararam, sob sua responsabilidade, que o dinheiro corres-
pondente ao aumento já deu entrada na caixa social e que não são
devidas por lei, por contrato, ou por deliberação social, a realização
de outras entradas.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764755

CLIOURA � CLÍNICA DA OURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1069/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502336480; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/20031211.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocó-
pia de escritura lavrada em 4 Dezembro de 2003, fls. 36, do livro
n.º 143-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, tendo em consequência os artigo 5.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 24 000 euros, pertencente ao sócio Albano Manuel Ma-
tos de Barbosa Mendonça e outra, no valor nominal de 1000 euros,
pertencente à sócia Fernanda Maria Caxide Pinto da Mota.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764828

MÁRIO BILA RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1149/
990227; identificação de pessoa colectiva n.º 502713020; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20031209.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocó-
pia da acta n.º 3, lavrada em 08 de Novembro de 2003, pela qual foi
feita a alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º passando a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinheiro, e
representado pela soma de duas quotas respectivamente de 2500 euros,
pertencente ao sócio Mário Bila Raimundo e Maria Emília Rosa
Evaristo Raimundo.

18 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764747

FRUTOS E SABORES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2529/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505852713;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 19, 20 e 21/20031205.
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Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva da socieda-
de em epígrafe, fotocópia da acta n.º 4, elaborada em 11 de Novem-
bro de 2003, pela qual foram nomeados para secretário: Luís Miguel
Guerreiro da Silva Pinto, solteiro, maior, Rua das Telecomunicações,
4, 2.º, Albufeira e para secretário suplente, João Carlos Dias Gomes
Correia, casado, Rua das Telecomunicações, 4, 2.º, Albufeira; e a fo-
tocópia acta n.º 5, elaborada em 11 de Novembro de 2003, pela qual
foi feita a cessação das funções de gerente de Stephen Paul Noonan,
por renúncia, a partir de 11 de Novembro de 2003; e foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, passando o artigo 4.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � Mantém-se.
2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-

tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Z. Rosa. 2003764739

SANTOS & CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1352/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503058491; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20031210.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 20 de Outubro de 2003, fls. 20, do livro
n.º 149-E, do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação, da sociedade em epígrafe, não
havendo activo nem passivo a liquidar. Data: 20 de Outubro de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764763

STELLA E EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 326/
860929; identificação de pessoa colectiva n.º 501726390; data da
apresentação: 19122003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes ao exercício de 2001.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764844

ALCODEM � ALBUFEIRA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA
E MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1707/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503790966; data da
apresentação: 19122003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes aos exercícios de 2001 e 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764720

AUTO TÁXIS TOMÁS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2150/
20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504836196; data
da apresentação: 19122003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes ao exercício de 2001.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2000122132

HAGLE � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1895/
980902; identificação de pessoa colectiva n.º 504213199; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20031211.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 27 de Novembro de 2003, fls. 27, do li-
vro n.º 153-E, do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a
dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade em epígrafe,
não havendo activo nem passivo a liquidar. Data: 27 de Novembro
de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764798

GASPAR.COM � GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2352/
20010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505425750; ins-
crições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20031211.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 6, elaborada em 2 de De-
zembro de 2003, pela qual foi nomeado para secretário: Marta Maria
Agostinho Martins, solteira, maior, Rua do Leme, Urbanização Mar
e Golfe, apartamento 10, Vila Moura; e a acta n.º 7, elaborada em
9 de Dezembro de 2003, pela qual foi feita a dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe, não havendo activo
nem passivo.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764780

PAPAROCA DA QUINTA � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2753/
20021017; identificação de pessoa colectiva n.º 506246132; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 10 e 11/20031211.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 4, elaborada em 31 de Ou-
tubro de 2003, pela qual foi nomeado para secretário: Gaspar Manuel
Rocha Meirinho, solteiro, maior, Praceta de Bartolomeu Dias, lote 6,
1.º, esquerdo, Albufeira; e a segunda, elaborada em 7 de Novembro de
2003, pela qual foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade em epígrafe, não havendo activo nem passivo.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764801

NOITES SEGURAS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2728/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506259080; data
da apresentação: 29092003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2003764933

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

JUSTINO & GEORGINA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 33, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 123; identificação de pessoa colectiva n.º 502037580; data
da apresentação: 16122003.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Rodrigues de Jesus. 2006054171

FAGRA � FÁBRICA DE GRANULADOS DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Sítio da Barracha, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 262/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503552194; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 16/20031119.

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

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

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Neves Lázaro. 2006054040

ERNESTO AFONSO LOURO, L.DA

Sede: Tesoureiro, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 90/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 500831874; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20031120.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2003.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Neves Lázaro. 2006054058

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

LAGE & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1020/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504659421.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria
Dias Trindade. 2004546220

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

TÁXI ANTÓNIO & ISABEL ROSA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Azares, 30, Fonte Arcada,
Vale de Azares, Celorico da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 505051796.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2002.

É o que me cumpre certificar.

23 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Manuela
Esteves da Silva Abrantes. 2001329920

VILA NOVA DE FOZ CÔA

P. P. L. � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrícula
n.º 103/980130; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/031217.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 4 de Fevereiro de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2001760795

MARAFÃO & BARTOLOMEU � INDÚSTRIAS
DE CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 96/980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504008919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031217.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 14 de Fevereiro de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2001760752

LEIRIA
ALVAIÁZERE

AUTO REPARADORA TROIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 349;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20031230.

Certifico que Francisco Peralta Ferreira Lopes, casado com Maria
Manuela Duarte Lopes Ferreira, na comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua Principal, Jordões, Pussos, Alvaiázere, em 15 de Dezembro
de 2003, constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, que
se regerá pelas cláusulas constantes dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Reparadora Troia, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial, lote 2, Troia,
Alvaiázere.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de repa-
ração de automóveis, camiões e outros veículos motorizados.

3.º

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

4.º

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

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

5.º

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

6.º

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

Disposição transitória

A gerência, fica desde já, autorizada a utilizar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
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registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Pelo outorgante foi ainda dito que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conhece o outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto,
no prazo de três meses, a contar de hoje.

Pelo outorgante foi ainda dito que dispensa a publicação no jornal
local.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Paulo José Pedro
Mendonça. 2005831603

M. DINIZ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 348;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031223.

Certifico que Mário Teixeira Diniz, divorciado, residente em Fer-
rarias, Maçãs de Dona Maria, Alvaiázere, em 9 de Dezembro de 2003,
constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelas cláusulas constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de M. Diniz � Construções,
Unipessoal L.da, e tem a sua sede no lugar de Ferrarias, freguesia de
Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, construção de imó-
veis para venda, compra e venda de propriedades, compra de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de imóveis e
comercialização de automóveis novos ou usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único, Mário Teixeira Diniz.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio que, desde já, fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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 definitiva-
mente matriculada.

Mais declara, que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas.

Mais declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001,
de 30 de Agosto, que se encontra totalmente realizado e depositado,
em numerário, no dia 9 de Dezembro de 2003, na agência de
Alvaiázere do Banco Português de Negócios, conta n.º 18000366-10-
1, o capital social no montante de 5000 euros.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Paulo José Pedro
Mendonça. 2001443404

ANSIÃO

TRANSPORTES DO PONTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 664/
010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505340178; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/031205.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi nomeada
gerente Maria Adélia dos Santos Ventura da Silva, casada, residente
em Ponte de Freixo, Chão de Couce, Ansião, por deliberação de 13 de
Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165178

ANSIGIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 392/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503008303;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 4 e 5/031215.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi averbada a
cessação de funções de gerência de Manuel Rodrigues Valente, por
óbito de 8 de Novembro de 1997; e de Fernando Manuel Rodrigues
Valente, por renúncia, de 30 de Novembro de 1998.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165208

SANTOS & MARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 23/
600210; identificação de pessoa colectiva n.º 500568855; inscri-
ções n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 6 e 7/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 12, foi alterado o contrato, passando este a ter a seguinte nova
redacção:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Natureza e denominação

A sociedade é anónima de responsabilidade limitada e adopta a
denominação Santos & Marques, S. A., e rege-se pelo presente contra-
to de sociedade e pelas disposições da lei naquilo em que for omisso.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Pontão, freguesia de Chão de
Couce, concelho de Ansião.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a sede
social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
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celho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação da so-
ciedade, em território nacional ou estrangeiro, onde e quando enten-
der conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens ou
direitos imóveis e móveis, a elaboração de estudos e projectos urba-
nísticos, técnicos e financeiros, a execução de planos de urbanização,
a construção civil, a gestão e administração de propriedades, bem como
a avaliação de propriedades ou de projectos imobiliários e ainda a
consultoria relativa à montagem, desenvolvimento e colocação de
investimentos imobiliários.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração pode a
sociedade adquirir ou alienar participações em outras sociedades, seja
qualquer for o objecto social destas, mas sempre com a observância
dos limites legais, podendo também associar-se por qualquer forma e
com quaisquer pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir ou
participar em agrupamentos complementares de empresas, consór-
cios, ou associar-se em participação, gerindo a respectiva carteira de
títulos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 270 000 euros, que se encontra total-
mente subscrito e realizado em dinheiro e é representado por
270 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada.

2 � A administração fica autorizada, após parecer favorável do
órgão de fiscalização, a proceder ao aumento do capital social, por
uma ou mais vezes até ao limite de 1 000 000 euros,por entradas em
dinheiro, por uma ou mais vezes, pelo prazo de cinco anos.

3 � Os casos de aumento de capital por incorporação de reservas
e de quaisquer outros fundos disponíveis da sociedade, incluindo pro-
visões para seguro próprio e, bem assim, por entradas em dinheiro,
deverão ser deliberados em assembleia geral pela maioria estabelecida
na lei.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e a todo tempo
recíproca e livremente convertíveis.

4 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

5 � Os títulos definitivos, bem como os provisórios, representa-
tivos das acções, terão os requisitos exigidos pelo n.º 5 do artigo 304.º
do Código das Sociedades Comerciais, e serão assinados um adminis-
trador ou por um administrador e um mandatário com poderes para o
acto, podendo as assinaturas dos administradores ser apostas por chan-
celas, por eles autorizada.

6 � A sociedade só poderá adquirir e deter acções próprias nos
casos e condições previstos na lei.

7 � As acções poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 6.º

Obrigações

Poderá a sociedade, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração, emitir obrigações até aos limites estabelecidos no artigo 349.º
do Código das Sociedades Comerciais e, bem assim, adquirir obriga-
ções alheias e fazer, sobre umas e outras, as operações que forem
legalmente permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Composição dos órgãos sociais

São órgãos da sociedade, a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas e as suas deliberações, quando tomadas

nos termos da lei e do contrato, são obrigatórias para todos os ac-
cionistas.

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

3 � Cada acção corresponde um voto.
4 �Têm direito a voto os accionistas que possuam, pelo menos, o

número de acções correspondentes a 10 euros, uma vez que a cada
dez acções corresponde um voto.

5 � A fim de exercerem o direito de participação e voto na
assembleia geral devem os accionistas, pelo menos cinco dias antes
da data marcada para a sua realização, depositar, apresentar o do-
cumento comprovativo do depósito em instituição bancária ou apre-
sentar na sociedade as próprias acções de que sejam titulares, se estas
forem acções ao portador não registadas.

6 � Os accionistas que não possuam o número de acções referidas
no número três podem agrupar-se de forma a completá-lo e a fazer-
-se representar por um dos agrupados, devendo a identificação deste
ser comunicada ao presidente da mesa dentro do prazo de cinco dias
antes da data marcada para a realização da assembleia geral em pri-
meira convocação, em documento escrito em que figurem as assina-
turas de todos os accionistas interessados.

7 � A representação voluntária é admissível em assembleia geral,
contanto que o representante seja um membro do conselho de admi-
nistração, cônjuge, ascendente ou descendente do accionista ou outro
accionista com direito a voto, mas, para que a representação possa
validamente efectivar-se, é indispensável:

8 � Que conste de carta endereçada ao presidente da mesa da
assembleia geral onde claramente se identifique a pessoa do mandatá-
rio e onde figure a assinatura do mandante;

9 � Que tal carta seja enviada ao presidente da mesa dentro do
prazo referido no parágrafo anterior;

10 �Que seja observado o disposto no artigo 381.º do Código das
Sociedades Comerciais.

11 � Devem estar presentes nas assembleias gerais os membros
do conselho de administração e o fiscal único.

12 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos em assembleia geral, entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos, sendo sempre permitida a
reeleição, contando-se como completo o ano civil em que os mem-
bros da mesa foram eleitos.

2 � No caso de falta ou não comparência das pessoas eleitas nos
termos do número anterior servirá de presidente da mesa da assembleia
geral o fiscal único e de secretário um accionista presente escolhido
por aquele; na falta ou não comparência do fiscal único presidirá à
mesa da assembleia geral um accionista por ordem de número de ac-
ções de que sejam titulares; em igualdade de número de acções, atender-
-se-á sucessivamente à maior antiguidade como accionista e à idade.

ARTIGO 10.º

Convocação

A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei o determi-
ne ou o conselho de administração ou o fiscal único entendam con-
veniente, ou quando o requererem um ou mais accionistas que pos-
suam acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social,
nos termos dos artigos 375.º e 377.º do Código atrás citado.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral anual

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses de cada ano, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, para:

2 � Deliberar sobre o relatório anual apresentado pelo conselho
de administração sobre a sua actividade;

3 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4 � Proceder à apreciação da administração e fiscalização da so-

ciedade e, se disso for caso e embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à destituição, dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto aos administradores;

5 � Proceder às eleições que sejam da sua competência.
6 � O conselho de administração deve pedir a convocação da

assembleia geral anual referida no número anterior e apresentar as
propostas e documentação necessárias para que as deliberações sejam
tomadas, sob pena de aplicação das sanções cominadas na lei.
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ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

3 � Na convocatória de uma assembieia pode ser logo fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-
-se na primeira data marcada.

4 � Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 3, do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão to-
madas por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião, não se
contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 13.º

Forma e âmbito das deliberações

1 � Os accionistas deliberam:
2 � Ou maioritariamente, por escrito;
3 � Ou em assembleia geral sem observância das formalidades

prévias, nomeadamente o aviso convocatório, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto;

4 � Ou em assembleia geral, devidamente convocada e reunida.
5 � Um accionista pode nomear um representante para votar nas

deliberações tomadas nos termos das alíneas a) e b).
6 � Os accionistas deliberam sobre as matérias que lhes estão es-

pecialmente atribuidas pela lei ou pelo contrato e sobre as que não
estejam compreendidas nas atribuições de outros órgãos da sociedade,
e só podem faze-lo sobre as matérias de gestão a pedido do conselho
de administração.

ARTIGO 14.º

Maioria

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por simples
maioria dos votos presentes ou representados, salvo o estipulado nos
números seguintes

2 � As deliberações sobre os assuntos referidos no n.º 2 do arti-
go 383.º do Código das Sociedade Comerciais devem ser aprovados
por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reuna em pri-
meira ou em segunda convocação.

3 � Nas deliberações sobre a designação de titulares dos órgãos
sociais ou de revisores ou de sociedades de revisores oficiais de con-
tas, se houver várias propostas fará vencimento aquela que tiver a
seu favor maior número de votos, presentes ou representados.

4 � Em qualquer caso, as abstenções não serão contadas.
5 � Enquanto a sociedade tiver em carteira acções próprias, nos

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 324.º do Código das Sociedades
Comerciais, ficará suspenso o exercício de todos os direitos que lhes
correspondem, com excepção do, seu titular receber novas acções no
caso de aumento de capital por incorporação de reservas.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Estrutura

1 � A administração e fiscalização da sociedade serão exercidas
por um conselho de administração e por um fiscal único.

SECÇÃO I

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição, período e administradores substituídos

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, ou cinco membros, eleitos na
assembleia geral de entre os accionistas ou não, sendo sempre permi-
tida a reeleição.

2 � O mandato dos administradores é por um período de quatro
anos civis, contando-se como completo o ano civil da sua eleição;

para além deste prazo os administradores manter-se-ão em funções
até nova eleição, sem prejuízo do disposto no artigo 394.º do Código
das SociedadesComerciais.

3 � A administração elegerá entre si o seu presidente, se este não
tiver sido eleito, para esse cargo, pela assembleia geral.

4 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o seu
mandato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substitui-
ção assim efectuada deverá ser submetida a ratificação da assembleia
geral seguinte que, se a negar, elegerá novo administrador para o preen-
chimento da vaga, o mandato do novo administrador cessará quando cessar
a suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento
definitivo, no fim do período para o qual os demais administradores fo-
ram eleitos.

ARTIGO 17.º

Caução

1 � O exercício dos cargos de administradores será ou não cau-
cionado, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � Tendo sido deliberado o caucionamento, as cauções serão
prestadas pelo mínimo exigido por lei e por qualquer das formas le-
galmente admitidas.

ARTIGO 18.º

Remuneração

1 � Compete à assembleia Geral dos accionistas, ou a uma comis-
são de accionistas, por aquela nomeada, com a composição e perio-
dicidade que entender, fixar as remunerações de cada um dos adminis-
tradores, podendo essas remunerações abranger todos ou apenas alguns
dos administradores e consistir em ordenado fixo ou parcialmente
numa percentagem sobre os lucros líquidos e apurados sobre o balan-
ço, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � A percentagem referida no número anterior não poderá ser
na sua globalidade inferior a uma importância correspondente a 5%
dos lucros líquidos apurados em balanço, nem superior a 25% desses
lucros, sendo distribuída entre os administradores conforme estes o
entenderem.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes de gestão e pra-
ticando todos os actos e operações inerentes ao seu objecto social,
designadamente:

a) Pedido de convocação de assembleias gerais;
b) Elaboração do relatório anual de actividades, balanço e contas,

formulando a proposta de aplicação de resultados de exercício a sub-
meter à apreciação da assembleia gerai;

c) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

e) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
f) Tomar iniciativa de eventuais alterações ao contrato de socieda-

de aumentos de capital social, apresentando à assembleia geral as
correspondentes propostas;

g) Comprar, vender e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis;
h) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou
receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

i) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras figuras
jurídicas previstas no n.º 2 do artigo 4.º deste contrato;

j) Elaborar as contas anuais e propor a afectação, dos resultados;
k) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando

com toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes podem
praticar e a duração do mandato;

l) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processos, comprometendo-se em árbi-
tros, assinar termos de responsabilidade e, em geral, deliberar acerca
de todos os assuntos que não caibam nas competência exclusiva dos
outros órgão sociais;

m) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Delegação de poderes

1 � Pode o conselho de administração encarregar especialmente
algum ou alguns dos administradores de se ocuparem de certas maté-
rias da administração.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 17 de Fevereiro de 2004 3798-(61)

2 � Pode também o conselho de administração, sem excluir a sua
própria competência para tomar resoluções sobre o mesmo assunto,
delegar num ou mais administradores ou numa comissão executiva
formada por um número ímpar de administradores a gestão corrente
da sociedade, fixando-lhes, no acto da sua constituição, os limites dessa
delegação e o consequente estatuto.

ARTIGO 21.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador em quem tenham sido de-

legados poderes bastantes e na medida dessa delegação;
c) Pelas assinaturas de um administrador e de um procurador, den-

tro do limite do respectivo mandato;
d) Pela assinatura de um procurador agindo nos termos e limites

do respectivo mandato.
2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um administrador ou mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 22.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reúne na sede social sempre que
for convocado pelo presidente ou pelos outros dois administradores,
pelo menos uma vez em cada três meses.

2 � Os administradores devem ser convocados sempre por escrito
ou por qualquer outra forma com a antecedência adequada às circuns-
tâncias, dispensando-se essa convocação se houver data prefixada.

3 � O conselho de administração fixará as datas e a periodicidade
das suas reuniões ordinárias.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao pre-
sidente; mas cada instrumento de representação não pode ser utiliza-
do mais do que uma vez.

5 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de admi-
nistração, tendo voto de qualidade; no seu impedimento as suas fun-
ções e competência são assumidas pelo administrador mais antigo no
desempenho de tais funções e, em caso de igualdade de condições,
pelo de maior idade.

6 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente a maioria dos seus membros; as deliberações são forma-
das por maioria dos votos dos membros presentes ou representados,
devendo os que dela discordam exarar em acta os motivos de
discordância.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 23.º

Mandato e substituição

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e um suplente eleitos em assembleia geral, sendo sempre permitida a
sua reeleição.

2 � O mandato do fiscal único e do substituto é por um período
de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil da sua
eleição;

3 � O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

4 � O fiscal único que se encontre temporariamente impedido ou
cujas funções tenham cessado é substituído pelo suplente; a substitui-
ção assim efectuada deverá ser submetida a ratificação da assembleia
geral seguinte que, se a negar, elegerá outra pessoa para o preenchi-
mento da vaga.

ARTIGO 24.º

Competência

1 � O fiscal único exercerá as suas competências que, por lei, lhe
são atribuídas, nomeadamente:

2 � Fiscalizar a administração da sociedade;
3 � Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
4 � Verificar a regularidade dos livros, registos contabilisticos e

documentos que lhe servem de suporte;
5 � Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que en-

tenda adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espé-
cie de bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;

6 � Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resul-
tados;

7 � Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma concreta avaliação do património e dos resul-
tados;

8 � Elaborar anualmente o relatório sobre a sua acção fiscalizadora
e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela
administração;

9 � Convocar a assembleia geral quando o presidente da respecti-
va mesa o não faça, devendo fazê-lo;

10 � Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do con-
trato de sociedade.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, depois
de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas por lei,
terão a aplicação, para as reservas e dividendos, que a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia geral determinará a forma de liquidação e nome-

ará a comissão liquidatária que poderá ser constituída pelos adminis-
tradores em exercício.

Mais certifico que, que pela inscrição n.º 13, foram designados os
órgãos de administração e fiscalização:

Conselho de Administração: Américo Simões Santo, viúvo, Rua de
Borges Barruncho, n.º 10, Cascais; vogais: Adriano Marques, casado,
Rua do General Manuel Diogo Neto, 42, S. João do Estoril, Cascais e
Rui Norte dos Santos, casado, Quinta de Stº António, Estremoz;

Fiscal Único: J. Lemos Pereira & R. Lemos Pereira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, n.º 76, Rua Anchieta, 21, 3.º, direito, Lis-
boa, representado por Rui Manuel Carvalhais de Lemos Pereira, casado,
revisor oficial de contas n.º 375; suplente: Joaquim Francisco Lemos
Pereira, casado, revisor oficial de contas, n.º 176, Rua de Camilo Dionísio
Álvares, Parede, Cascais; data da deliberação: 10 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Escriturário-Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006165194

BOMBARRAL

METRALHAS � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES
E VENDA DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 638/
20011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505754436; ins-
crição n.º 2; números e data da apresentação: 1/20031215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital para
30 000 euros, sendo o montante do aumento de 20 000 euros, subs-
crito e realizado em dinheiro, e em reforço das quotas dos sócios Marco
Tiago dos Reis Santo � 15 000 euros; e Emanuel José dos Reis San-
tos � 15 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º, n.os 2 e 3 do
artigo 5.º, e suprimem ainda o n.º 5 do artigo 5.º, os quais ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 15 000 euros cada, uma na titularidade de cada um dos
sócios Marco Tiago dos Reis Santos e Emanuel José dos Reis Santos.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Marco Tiago dos

Reis Santos e Emanuel José dos Reis Santos.
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3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � (Mantém-se.)

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004249641

MARINHA GRANDE

FIXFORM, DESIGN INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1843; identificação de pessoa colectiva n.º 504553143;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/20020822.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Gonçalo Nuno
Guieiro de Lemos, foi exonerado das funções de gerente � por re-
núncia; data: 22 de Maio de 2002.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração do contrato � pelo que foi alterado o
artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, será exercida por sócios ou não sócios, a nomear em
assembleia geral, bastando uma assinatura para vincular a sociedade.

§ único. A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

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

Conferido, está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109472

HLINK � REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2446; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20031013.

Certifico que, entre Emanuel Freire Duarte, solteiro, maior, resi-
dente em Cabeça Redonda, Cumieira, Penela, e S3D � Software,
Formação e Serviços, L.da, e Rogério Manuel Seco Duarte, solteiro,
maior, residente na Rua do Sobreiral, 22, Portela, Alqueidão, Figueira
da Foz, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma HLINK � Redes e Software Indus-
trial, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua a sede na Rua de Alves Redol, n.º 7, na
cidade, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: desenvolvimento de software indus-
trial, aplicações eléctronicas, desenvolvimento de sistemas de aquisi-
ção de dados industriais, projecto e instalação de redes estruturadas,
comércio e assistência de informática.

4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: duas do valor nomi-

nal de 1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Emanuel Freire Duarte e S3D � Software, Formação e Serviços L.da,
e uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Rogério
Manuel Seco Duarte.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

6.º

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos mon-
tantes, termos e condições.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral, sendo sempre um deles em represen-
tação da sócia S3D � Software, Formação e Serviços, L.da.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Rogério Manuel
Seco Duarte e Emanuel Freire Duarte e o não sócio Alberto Higino
da Cunha Oliveira, casado, natural de Moçambique, residente na Rua
de Alves Redol, n.º 23, 2.º, esquerdo, na cidade da Marinha Grande,
este designado pela sócia S3D � Software, Formação e Serviços, L.da

8.º

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

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Conferido, está conforme.

21 de Novembro 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109502

AMADO LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1850; identificação de pessoa colectiva n.º 504772058; data da
apresentação: 03122003.

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

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980159

PLEXLAR � PLÁSTICOS E ARTIGOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 473; identificação de pessoa colectiva n.º 501262482; data da
apresentação: 07102003.

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003446427

MOLDE MATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 60; identificação de pessoa colectiva n.º 500195609; data da
apresentação: 08102003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 17 de Fevereiro de 2004 3798-(63)

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

Conferido, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006100009

LISBOA
AMADORA

NICOR � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5833;
identificação de pessoa colectiva n.º 501921745; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 7/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 40 084,14 euros em dinheiro e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 75 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas de 37 500 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios Celestiano Paixão Henriques e Natália da Con-
ceição Nogueira Tavares Henriques.

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

6 de Novembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006240579

SIALI � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4744;
identificação de pessoa colectiva n.º 501436154; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006241320

SALVADOR CANDEIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 932;
identificação de pessoa colectiva n.º 500192006; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000739903

JOÃO PASTORINHO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 504767275; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000785883

GUERRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503628891; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000785867

STAND RUI � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6539;
identificação de pessoa colectiva n.º 502263113; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000785859

FARMALAVI � PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 505729091; data do depósi-
to: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216511

LABORATÓRIOS VITÓRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 43;
identificação de pessoa colectiva n.º 500162220; data do depósi-
to: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216538

GAMARROS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501099913; data do depósi-
to: 280602.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216546

TECNASOL � FGE, FUNDAÇÕES E GEOTÉCNIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7252;
identificação de pessoa colectiva n.º 502567830; data do depósi-
to: 280602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216554

SFT PORTUGAL � EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 504495275; data do depósi-
to: 281202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216562

ASAS DA MADRUGADA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 531;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419106; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000739741

AUTO TÁXIS NOMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513015; data do depósi-
to: 251102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000732089

HOTELMOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 504105108; data do depósi-
to: 100702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006218425

ANDRADE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 715; identificação de pessoa colectiva n.º 504082191; data
do depósito: 090702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006218409

MÃE D�ÁGUA � VIDROS, ESPELHOS, MOLDURAS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9851;
identificação de pessoa colectiva n.º 503648981; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000735363

VITALION � PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 303;
identificação de pessoa colectiva n.º 505238683; data do depósi-
to: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006216520

BETASARA � COMÉRCIO DE TELEMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 509/
021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506260206; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/021011.

Certifico que, José Manuel Martins da Costa e Elisabete Mateus da
Costa, constituiram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma BETASARA � Comércio de
Telemóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. José I, n.º 59,
rés-do-chão, esquerdo, na freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou extinguir, território nacional ou no estrangeiro,
agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade.
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2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de telemóveis e acessórios.
§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades

ainda que com objecto diferente do seu, em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou reguladas por lei especial.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está representado por duas quotas: uma quota do valor
nominal de 4500 euros, do sócio José Manuel Martins da Costa e uma
quota do valor nominal de 500 euros, da sócia Elisabete Mateus da Costa.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio José
Manuel Martins da Costa, que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

Conferido e conforme.

22 de Março de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006219510

MADEIRA & CUNHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 500551634; data do depósi-
to: 260202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000785930

DROGARIA DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7104;
identificação de pessoa colectiva n.º 502497092; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 19 e 20/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de Valentim António Marques
Martins;

Data: 5 de Novembro de 2003;
Causa: renúncia;
Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 10.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente,
estando nomeada como tal a sócia Maria Helena Baioneta Martins
Costa.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado,
podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente, em partici-
pação nos lucros da sociedade.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006219260

METASOFTWARE � DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO
E CONSULTADORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8454;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060828; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 24/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 2905,04 euros em dinheiro/reservas li-
vres/resultados transitados e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e está dividido em duas quotas:

Uma, de valor nominal de 550 euros, pertencnete à sócia Ana Paula
Pires Rodrigues de Carvalho;

E outra, de valor nominal de 4450 euros, pertencente ao sócio Luís
Jorge Martins Pais de Csarvalho.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006219278

ARTLINE � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 505223554; inscrições n.os 1 e
3; números e data das apresentações: 9 e 10/031209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de Pedro Alexandre de Matos
Marques;

Data: 21 de Outubro de 2003 � Causa: renúncia;
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º, que fica-

ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, ambas
pertencentes à sócia Alcina Carla Ramos Andrade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � O gerente será remunerado ou não conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conferido e conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2005888320

SACOLA DOURADA � COMÉRCIO DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894508; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 2 e 3/
031202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência;
Data: 31 de Dezembro de 1998;
Causa: renúncia.

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

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006240404

SERRALHARIA ARTÍSTICA TEAGOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1745;
identificação de pessoa colectiva n.º 500246025; inscrições n.os 6 e
9; números e data das apresentações: 2 e 5/031119.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 12,02 euros em dinheiro/reservas li-
vres/resultados transitados e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2007,21 euros, perten-
cente a Eugénia Maria Francisco Luís, e outra de 2992,79 euros, per-
tencente a Vasco José Fernandes Pinto.

Alteração parcial do contrato:
O artigo 5.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
foi deliberado em assmbleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

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

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223909

CENTRO COMERCIAL PAULIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3920;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152164; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/800910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 2013,22 euros em dinheiro/reservas
livres/resultados transitados e os seus artigos 4.º e 5.º foram modifica-
do e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

São livremente permitidas a divisão e cessões de quotas, total ou
parcial, entre sócios ou a favor dos seus cônjuges ou descendentes,
mas a estranhos carece de autorização da sociedade, reservando-se para
esta o direito de preferência em primeiro lugar, e em segundo lugar
esse direito caberá a qualquer sócio cedente.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração dos negócios sociais, será da com-
petência de ambos os sócios, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, bastando a assinatura de um gerente
para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigsar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e em todos os actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

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

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223917

AVELINO SANTOS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8639;
identificação de pessoa colectiva n.º 503161977; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 3755,40 euros em dinheiro/reservas
livres/resultados transitados e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Álvaro
Manuel Fernandes Pires; Jerónimo Pechorro dos Santos e Avelino
dos Santos Ferreira Meireles.

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

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223950

PROMOVENDA � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 506652017; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/031112.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

1.ª

1 � A sociedade adopta a denominação PROMOVENDA � Pro-
moção e Gestão Imobiliária, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Moinhos, n.º 2,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora,
podendo por deliberação do conselho de administração, a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar, filiais, sucursais,
agências, ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou no estrangeiro.

2.ª

A sociedade tem por objecto: compra e venda de imóveis e tudo o
que se relacione com esta actividade, incluindo o arrendamento e a
revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil e obras públi-
cas; reparação e restauro de imóveis; promoção e gestão imobiliária.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

3.ª

O capital social é de 50 000 euros, representado por 10 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros cada.

4.ª

1 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo

uma das respectivas assinaturas ser de chancela autenticada com o
carimbo da sociedade, ou pelo administrador único.

5.ª

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir ou alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.
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4 � A venda de acções da sociedade, quer para familiares quer para
estranhos, dependerá sempre do consentimento da sociedade, em pri-
meiro lugar, ou dos restantes accionistas em segundo, que terão o
direito de preferência na aquisição das acções.

5 � Preferindo mais do que um accionista as acções alienadas se-
rão divididas pelos accionistas preferentes, na proporção das partici-
pações detidas à data por cada um deles.

6.ª

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares, uma ou mais vezes até ao limite
de 500 000 euros.

2 � As prestações suplementares serão prestadas no prazo máxi-
mo de um mês contado da data da deliberação que as torne exigíveis.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

7.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração ou o administrador único e o fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia Geral

8.ª

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
detenham pelo menos 1000 acções registadas em seu nome, sem pre-
juízo da faculdade legal de agrupamento dos pequenos accionistas para
o efeito.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral,

pelo respectivo cônjuge, por qualquer ascendente ou descendente ou
por qualquer membro da administração ou accionista.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados nas
assembleias Gerais, pela pessoa a quem legal ou voluntariamente, couber
a respectiva representação.

9.ª

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um ou dois secretários, eleitos pela assembleia para o período de três
anos, os quais podem ser ou não accionistas, podendo ser reeleitos.

2 � Não obstante serem eleitos no prazo certo os membros da
mesa poderão manter-se em funções até ao limite de cento e oitenta
dias após o termo do prazo.

10.ª

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de trinta dias.

11.ª

1 � A assembleia geral, poderá reumr em primeira convocação
desde que ali se encontrem presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos 50% do capital social.

2 � Na convocatória poderá fixar-se igualmente uma segunda data
para a reunião da assembleia geral, para o caso de esta, por falta de
quórum, não poder reunir em primeira convocatória, contando que
entre as duas datas medeiem mais de quinze dias.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

12.ª

1 � A administração da sociedade incumbe a um administrador
único ou a um conselho de administração, composto por três ou cin-
co membros eleitos pela assembleia geral.

2 � Os administradires podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela
assembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade
em caso de empate nas deliberações.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

6 � O conselho de administração ou o administrador único poderão
nomear procuradores para a sociedade nos termos gerais de direito.

13.ª

A remuneração dos membros da administração e do conselho fiscal
serão fixadas em assembleia geral.

14.ª

1 � Ao conselho de administração ou ao administrador único com-
pete representar e gerir a sociedade nos mais amplos termos em di-
reito permitidos.

2 � Para além das atribuições gerais resultantes da lei e dos pre-
sentes estatutos compete ainda ao conselho de administração ou ao
administrador único:

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

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar desistir, transigir ou comprometer-se em
arbitragens, bem como constituir quaisquer mandatários mediante a
outorga das competentes procurações;

c) Adquirir, alienar, onerar ou obrigar quaisquer bens ou direitos,
móveis ou imóveis, incluindo obrigações e acções, próprias ou alheias.

3 � É, porém, vedado aos membros da administração vincular a
sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

15.ª

1 �A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do administrador único;
b) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Com a assinatura de dois administradores;
d) Com a assinatura do administrador-delegado;
e) Com a assinatura de um administrador ou procurador com pode-

res especiais delegados para o acto.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer ad-

ministrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procuração.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

16.ª

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho de fiscal composto por três membros efectivos e um
suplente.

2 � É aplicável aos membros do conselho fiscal, com as necessá-
rias adaptações, o disposto nas cláusulas décima segunda, números dois,
três e quatro e décima terceira.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

17.ª

O conselho de administração poderá designar, para o período de
três anos, renováveis, um secretário da sociedade e um suplente.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

18.ª

Os lucros sociais, extraída a parte destinada a constituir reservas obri-
gatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da assembleia
geral, sem qualquer limitação que não sejam as decorrentes de disposições
legais imperativas.

19.ª

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Está conferido e conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003309900

DIGITAL ZÊZERE � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 371;
identificação de pessoa colectiva n.º 506154815; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/031112.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Deslocação de sede para: Rua de D. João I, n.º 12-A, Moinhos da
Funcheira, freguesia de São Brás, Amadora.

Conferida e conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006222830

MOREPC INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 505329905; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 11 de Julho de 2003.

Conferida e conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006215736

FÁBRICA DE PLÁSTICOS TITAN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12;
identificação de pessoa colectiva n.º 500107386; inscrições n.os 18,
19 e 20; números e data das apresentações: 5 e 9/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: Nomeação de membros do conselho de administração e fis-
cal único;

Conselho de administração:
Presidente � Henrique Rodrigues Fernandes; Vítor Manuel da Sil-

va Fernandes e Lilia Gonçalves da Silva;
Fiscal único: Norberto Virgílio Máximo de Sousa, revisor oficial de

contas;
Suplente: José Faustino Ferreira Lopes, revisor oficial de contas;
Prazo: 2002/2004;
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.
Cessação de funções do fiscal único Norberto Virgílio Máximo de

Sousa, por renúncia comunicada em 22 de Outubro de 2002;
Facto: Nomeação do fiscal único;
Fiscal único nomeado: Ana Cristina Doutor Simões, revisor oficial

de de contas;
Prazo: 2002/2004;
Data da deliberação: 22 de Outubro de 2002.
Cessação de funções do fiscal único suplente José Faustino Ferreira

Lopes, por renúncia comunicada em 7 de Agosto de 2003;
Apresentação 9/031112:
Facto: Nomeação de fiscal único suplente;
Suplente nomeado: Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes, revi-

sor oficial de contas;
Prazo: 2002/2004;
Data da deliberação: 7 de Agosto de 2003.

Está conferido e conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006222180

EUROLIMPOS � ASSENTAMENTO DE CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7677;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760494; inscrições n.os 4,
1 e 6; números e data das apresentações: 1, 3 e 4/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 3004,80 euros em dinheiro e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada

um dos sócios José Augusto do Nascimento Valado e Idálio Maria
Guerreiro.

Cessação de funções de gerência de Idálio Maria Guerreiro;
Data: 7 de Novembro de 2003;
Causa: renúncia;
Alteração parcial do contrato, tendo os seus artigos 5.º e 8.º sido

modificados e ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios José Augusto do Nascimento Valado e Mariana Nunes
Galhoz do Nascimento Valado.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2003184163

FERMOLDE � FERRAMENTAS E MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1490;
identificação de pessoa colectiva n.º 500111049; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Conferida e conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006218700

SPCIT � SOCIEDADE PORTUGUESA DE CONCESSÕES
EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505177374; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/031112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Deslocação da sede para: Rua das Fontainhas, n.º 62, freguesia da
Venda Nova.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006199854

CRISPAULA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760508; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/031113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2003.

Conferida e conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2005762628

COBOM DENTRO � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 505429934; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/031114.
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Certifico que, por António Correia de Brito, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COBOM DENTRO � Constru-
ção Civil, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Encosta dos Besou-
ros, n.º 28-B, Colina do Sol, freguesia de Brandoa, concelho de
Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado 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 só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio.

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 conferido e conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006227572

CESAT � CENTRO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 506141756; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 5 e 7/031114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: Nomeação de gerentes;
Gerentes nomeados: Maria Noémia Castro Baptista Ferreira de

Almeida, José Manuel Macareno Cabeções e João Alexandre Castro
Baptista Ferreira de Almeida;

Data da deliberação: 29 de Abril de 2003.
Cessação de funções de gerência de José Manuel Macareno Cabeções,

por ter sido destituído em 5 de Maio de 2003;
Facto: Nomeação de gerente;
Gerente nomeado: António Francisco Costa Gonçalves;
Data da Deliberação: 5 de Maio de 2003.

Está conferido e conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006223062

A. TEIXEIRA & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7165;
identificação de pessoa colectiva n.º 502520795; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/031119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2003.

Conferida e conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223887

FERNANDO ANTUNES GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501087133; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Deslocação da sede para: Avenida do Marquês de Pombal, n.º 48-A,
freguesia da Mina, Amadora.

Conferida e conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223178

ANITAGEL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8854;
identificação de pessoa colectiva n.º 503239674; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/031117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Conferida e conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2005031348

VAGUIFERRO � SOCIEDADE DE ARMADURAS
EM FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502023112; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma
de 3750 euros, pertencente ao sócio Domingos Maria Viegas; e uma
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Beatriz Maria Guerreiro
Viegas.

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

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 2006240595

SOLUÇÕES DO CAMPO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 505333619; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031117.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de José Albano Pinto Bastos de
Novais Ataíde;

Data: 3 de Abril de 2003;
Causa: Renúncia.

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

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2005031356

MONTRA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7532/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502705205; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/021121.

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: 12 de Novembro de 2002.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000731236

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAQUETE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1502/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 500256810; inscri-
ções n.os 8 e 9; números e datas das apresentações: 7/000613 e 6/
010920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de gerente: Luís Miguel Paquete Duarte;
Data: 4 de Maio de 2000;
2) Alteração parcial do contrato com reforço de capital e

redenominação:
O seu capital foi reforçado com 202,11 euros por incorporação de

reservas livres e o seu artigo 3.º foi alterado e ficou com a seguinte
redacção:

Montante do reforço e como foi subscrito: 202,11 euros por in-
corporação de reservas livres;

Capital: 499 000 euros;
Sócios e quotas:
Domingos Henrique Duarte � 187 125 euros;
Maria Ana Silva Paquete Duarte � 187 125 euros;
Luís Miguel Paquete Duarte � 124 750 euros.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217968

JOVILUDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 190;
identificação de pessoa colectiva n.º 505094002; data do depósi-
to: 200602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000246483

CHURRASQUEIRA CÁRIJO DE PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8232/
930419; identificação de pessoa colectiva n.º 502976187; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 9/990802.

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 1 508 430$, em dinheiro e os seus

artigos 3.º e 5.º. foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros, dividido em duas quotas, cada uma do valor nominal de
8750 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José Travassos do
Amaral e Rosa da Conceição Afonso dos Santos Amaral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Travassos do
Amaral, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000129412

FRANCISCO LOPES � SERVIÇOS DE ESTAFETAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 440;
identificação de pessoa colectiva n.º 505378515; data do depósi-
to: 231202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000739849

AUTO TÁXIS ALVES & LAVRADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 152/
001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505206412; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/001109.

Certifico que, entre: António Alves e Maria da Conceição Cora-
gem Lavrador Alves, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Alves & Lavrador, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Palmeira, n.º 18, 5.º,
esquerdo, freguesia da Damaia, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros-transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade necessária a intervenção de um ge-
rente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Alves.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216449

AUTO TÁXIS IRMÃOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 151/
001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505100908; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/001109.

Certifico que, entre: Anabela Domingues dos Reis Ferreira; Carlos
Alberto Domingues dos Reis e Maria de Fátima Domingues dos Reis
Carloto, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Irmãos Reis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Infantário, n.º 4,
2.º, esquerdo, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

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 transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros-transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: duas iguais, do valor nominal de 1650 euros cada uma e uma
de cada uma das sócias Anabela Domingues dos Reis Ferreira e Maria
de Fátima Domingues dos Reis Carloto, e uma do valor nominal de
1700 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Domingues dos Reis.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Carlos Alberto
Domingues dos Reis e o não sócio Francisco dos Santos dos Reis,
casado, residente na Rua Principal, n.º 7, rés-do-chão, Buraca,
Amadora.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216430

JOANILIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 145/
001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505213435; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001108.

Certifico que, entre: Maria Liseta da Silva Martins e Joaninha Alves
Monteiro Gonçalves, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOANILIMPA � Serviços de
Limpezas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ladeira, n.º 11, rés-do-
-chão, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 serviços de limpeza, conserva-
ção de instalações comerciais e industriais.

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, 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 as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20043798-(72)

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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216422

PEDRO E O LOBO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 074/
000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504949217; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000921.

Certifico que, entre: Pedro Miguel da Costa Ramos e Ramos e Júlia
Arlinda da Costa Ramos, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro e o Lobo � Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, n.º 32, 1.º,
esquerdo, freguesia de Venteira, concelho da Amadora.

3 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços no âmbi-
to de actividades decorativas e arquitectura de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio Pedro Miguel da Costa
Ramos e Ramos e outra no valor nominal de 100 euros, titulada pela
sócia Júlia Arlinda da Costa Ramos.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao dobro do capital social e na proporção das respectivas quotas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Pedro Miguel
da Costa Ramos e Ramos que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota ou parte dela, deverá
comunicar a sua intenção à sociedade e aos restantes sócios, nos ter-
mos previstos na lei e por carta registada com aviso de recepção.

3 � O consentimento da sociedade depende sempre de deliberação
tomada em assembleia geral, convocada expressamente para o efeito.

4 � Os sócios poderão usar o seu direito de preferência até ao
termo do prazo de sessenta dias, contados da recepção da comunica-
ção referida no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 7.º

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

a) Falência do respectivo titular judicialmente decretada e não
suspensa;

b) Quando a quota for dada em penhor sem consentimento da
sociedade ou quando for penhorada ou arrestada em qualquer processo
judicial movido contra o sócio e este não obtiver o levantamento do
procedimento cautelar ou da penhora no prazo de sessenta dias;

c) Se, em processo judicial movido pela sociedade contra o sócio
este sair vencido ou se, tendo accionado aquela, o sócio não tiver
êxito na acção;

d) Por acordo com o respectivo titular;
e) Em caso de falecimento de um sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Em caso de separação de bens ou divórcio, se a quota não for

adjudicada exclusivamente ao sócio;
h) Em caso de cedência de quotas sem o consentimento da

sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
i) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Salvo disposição legal imperativa, a contrapartida da amorti-

zação será, no caso das alíneas a) a c), o valor da quota que resultar
do último balanço aprovado; no caso das alíneas d) a f), o valor da
quota que resultar o balanço realizado para o efeito, mas que nunca
poderá ser inferior àquele que resultar do último balanço aprovado; e
no caso das alíneas g) a j), o menor dos valores de entre o nominal
e o que resultar do último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216414

DOMINGUES & CLARO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 154/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505221802; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/001110.

Certifico que, entre: Sandra Patrícia Pinto Domingues Cardoso e
Paulo Alexandre Claro Filipe, constituíram uma sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingues & Claro � Materiais
de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Casal do Garoto, Tra-
seiras do Continente, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de materiais de
construção a retalho e por grosso.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Sandra
Patrícia Pinto Domingues Cardoso e outra do valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Claro Filipe.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 �Fica desde já nomeada gerente, a sócia Sandra Patrícia Pinto
Domingues Cardoso.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216465

BORELIUS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 222/
001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505207532; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/001207.

Certifico que, entre: Bruno Marcelo de Oliveira Rocha; Ricardo
Alexandre Simenta Figueiredo e Carlos Emanuel Encarnação Ornelas,
constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BORELIUS � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Gouveia, n.º 7,
Quinta do Borel, freguesia de Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de hotelaria e simi-
lares, bar e snak-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216503

ANTÓNIO GASPAR & JOSÉ GASPAR
SOCIEDADE DE COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 158/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505105543; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/001113.

Certifico que, entre: António da Cunha Gaspar e José da Cunha
Gaspar, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de António Gaspar & José Gaspar �
Sociedade de Cofragens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Padre Álvares Pro-
ença, n.º 10, 6.º, esquerdo, freguesia de Casal de São Brás, concelho
da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cofragens e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 2 000 000$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
1 000 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216481

MENDES ANTUNES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 182/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505211629; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/001120.

Certifico que, entre: Orlando Miguel de Castro Mendes Antunes e
Fernando José Ferreira Martins, constituíram uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mendes Antunes & Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Dr. Câmara Reis,
6.º, rés-do-chão, C, freguesia de Casal de São Brás, concelho da
Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 instalação de sistemas de aque-
cimento, ventilação, refrigeração e climatização em edifícios. Assis-
tência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216490

P. & P. TEIXEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 155/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505128683; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001113.

Certifico que, entre: Paula Cristina Gonçalves Gomes Teixeira e
Pedro Alexandre Esteves Teixeira, constituíram uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. & P. Teixeira � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Cal Brandão,
n.º 4-A, loja 16, Serra da Mina, freguesia de Casal de São Brás, con-
celho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216473

TÁXIS PINÓIA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 191/
001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505230909; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/001124.

Certifico que, António Serafim dos Santos, constituiu uma socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXIS PINÓIA � Sociedade,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Torcato Ferreira,
n.º 2, 1.º, frente, freguesia da Falagueira, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros-transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216333

COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA LINGUAE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 185/
001122; identificação de pessoa colectiva n.º 505094444; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/001122.

Certifico que, entre: Manuel Alexandre Amado Ferreira Chaves e
Nuno Miguel Lopes Martins, constituíram uma sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Comunicação Multimédia
LINGUAE, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Mário Henrique
Leiria, n.º 4, 11.º, esquerdo, Parque Colina do Sol, freguesia de
Alfornelos, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de formação e escola
de línguas; ensino por correspondência e por meios de comunicação
social, ensino de professores independentes e actividades educativas
não classificáveis por níveis; actividade de concepção e de realização de
componentes publicitárias utilizando todos os meios de comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nuno Miguel Lopes
Martins.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216325

DOMÉDICA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 136/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505083850; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001025.

Certifico que, entre: Aurélio Godinho Gomes e José Augusto Baleia
Estevão, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOMÉDICA � Prestação de
Serviços Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Moinhos, n.º 3,
3.º, B, freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 500 euros pertencente ao sócio Aurélio Godinho Gomes
e uma do valor nominal de 4500 euros pertencente ao sócio José
Augusto Baleia Estevão.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Augusto Baleia
Estevão.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219855

AGÊNCIA FUNERÁRIA ARTUR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 138/
001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505150077; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/001031.

Certifico que, entre: Artur Augusto da Silva dos Santos Filipe e Rosa
Ana da Conceição Proença Filipe, constituíram uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Artur &
Rosa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Irene Lisboa, lote 308,
loja esquerda, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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 na actividade de agência funerária.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Artur Augusto da Silva
dos Santos Filipe.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
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 terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219847
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MAJOR ACCOUNT � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 139/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505143445; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001102.

Certifico que, entre: Patrícia Sofia Espada Feiteira e Carlos Alberto
Lopes Soares da Fonseca, Maria Adelaide Raposo Rodrigues, consti-
tuíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAJOR ACCOUNT � Prestação
de Serviços de Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José António de Jesus
Barreto, n.º 15, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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 na prestação de serviços de conta-
bilidade e projectos de investimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Patrícia Sofia Espada
Feiteira.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219839

INTER-ACTICUL � ACTIVIDADES CULTURAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 141/
001103; identificação de pessoa colectiva n.º 504513028; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/001103.

Certifico que, Maria Adelaide Raposo Rodrigues, constituiu uma
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTER-ACTICUL � Activida-
des Culturais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Igreja, n.º 29, Centro
Paroquial da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, freguesia
da Venteira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização de actividades culturais
e recreativas intergeracionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 470 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, ficando
desde já nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Pela sócia foi ainda dito: que não é sócia de qualquer outra socieda-
de unipessoal.

Conferido e conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219820

2CJM � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 039/
981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504263552; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/981002.

Certifico que, entre: José Manuel Abegão; Carlos Aurélio de Oli-
veira Henriques e José Carlos Matos Arinto, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 2CJM � Sociedade de Lavan-
darias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Gomes, n.º 1, rés-
-do-chão, direito, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser mudada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de lavandaria,
seco e molhado. Tinturaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas de igual
valor nominal de 333 333$, cada, pertencente uma a cada um dos
sócios José Manuel Abegão e Carlos Aurélio de Oliveira Henriques e
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uma do valor nominal de 333 334$, pertencente ao sócio José Carlos
Matos Arinto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua cria-
ção, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou
empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a socie-
dade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela for-
ma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singulares
ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscaliza-
ção ou nelas tomar interesses sobre qualquer forma.

ARTIGO 5.º

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

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José Carlos
Matos Arinto, desde já nomeado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um ge-
rente.

4 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, para
o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade, a
cessão de quotas a estranhos, sendo, nesse caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, se-
jam titulares.

ARTIGO 7.º

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

em juízo, 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, tomada por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos quinze dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

Está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219812

TRANSPORTES CAMBOURNAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2120/
731120; identificação de pessoa colectiva n.º 500425388; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/000919.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O seu capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e os seus
artigos 1.º, 3.º e 4.º, foral alterados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Transportes CAMBOUR-
NAC, L.da, e tem a sua sede na Rua das Filipinas, n.º 5, 1.º, freguesia
de São Brás, concelho de Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de quatro quotas: uma de 2500 euros titulada em nome do sócio
Manuel Joaquim Saraiva, uma de 751,20 euros e outra 498,80 euros,
ambas tituladas em nome do sócio João Martins Castanheira, a se-
gunda bem próprio e outra de 1250 euros titulada pelos sócios Fernanda
Maria Castanheira Ferreira e João Paulo Castanheira Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade compete a sócios
ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

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

3 � São gerentes os sócios João Martins Castanheira e Manuel
Joaquim Saraiva.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217283

COOL IDEA � ARQUITECTURA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 096/
001006; identificação de pessoa colectiva n.º 504909657; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001006.

Certifico que, entre: Vítor Manuel Pereira Tiago, Fernando Alberto
Santos Costa Silva e PRESTIEREGE, Hotelaria e Comércio, S. A.,
constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cool Idea � Arquitectura de
Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, n.º 4-A,
freguesia de Mina, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração, gestão, consultoria
e coordenação de projectos de arquitectura, design, engenharia e ou-
tras especialidades; consultoria imobiliária, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim; direcção e coorde-
nação de obras em geral. Construção civil e obras públicas, ampliações
e remodelações, arquitectura de interiores e empreitadas em geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 200 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
400 000$ cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Vítor Manuel
Pereira Tiago e Fernando Alberto Santos Costa Silva e o não sócio
João Manuel Chelo Pais de Amaral, já identificado.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217828

TÁXIS ANÍBAL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 179/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505062070; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/001117.

Certifico que, entre: Vítor Rodrigues de Almeida e Clotilde Maria
Gomes dos Santos, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Aníbal Rodrigues, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vice Almirante João
Azevedo Coutinho, lote 1, 5.º, B, freguesia da Falagueira, Venda Nova,
concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros titulada pelo sócio Aníbal Rodrigues de
Almeida e outra no valor nominal de 1000 euros titulada pela sócia
Clotilde Maria Gomes dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 � Ficam desde já nomeado gerente o sócio Aníbal Rodrigues de
Almeida.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217852

ÁGUEDA DA CONCEIÇÃO & JOSÉ PEDROSO,
CAMIONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 769/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501250140; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/000821.

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

Autorização de manutenção de nome;
Nome a manter: Águeda da Conceição e José Pedroso;
Autorizantes: Águeda da Conceição Pedroso; José Manuel Pedroso

e Jacinto Francisco Pedroso;
Data da deliberação: 6 de Março de 2000.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217674

JOSÉ MARIA CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3114/
771026; identificação de pessoa colectiva n.º 500455198;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 10 e 11/001027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerência de Albertino Ribeiro Mendon-
ça, por ter renunciado em 11 de Outubro de 2000;

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

Os seus artigos 1.º e 3.º foram modificados e ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma José Maria Claro, L.da, e
tem a sua sede na Praceta de 5 de Outubro, n.º 11, 1.º, esquerdo, fre-
guesia da Buraca, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de 2500 euros titu-
lada pelo sócio Luís Ribeiro Mendonça e duas quotas, uma no valor
nominal de 498,80 euros, como bem próprio e outra no valor nominal
de 2001,20 euros tituladas pelo sócio, Diamantino Ribeiro Mendonça.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217763
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MERCEARIA TINITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 733/
640730; identificação de pessoa colectiva n.º 500570329; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/001031.

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

Alteração total do contrato com reforço de capital e transforma-
ção em unipessoal e redenominação em euros;

Os seus artigos foram alterados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mercearia TINITA, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Mendes Pinto,
lote 18, lugar e freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mercearia.

ARTIGO 3.º

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

2 � À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global correspondente a quinze vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme aí for deliberado.

2 � É gerente a única sócia.
3 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Pela segunda outorgante foi ainda dito:
Que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.
Que, na qualidade de única gerente da sociedade, declara que a im-

portância do aumento já deu entrada ma caixa social e que não são
devidas pela lei ou pelo contrato a realização de outras entradas.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217780

TÁXIS MARTINHO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 590/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504692585;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 12 e 13/001027.

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

Cessação de funções de gerência de António Alves e Armandina
Lopes Martinho Alves, por terem renunciado em 25 de Outubro de
2000.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217801

IRMÃOS MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3022/
770628; identificação de pessoa colectiva n.º 500668892; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 15/001103.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros;

Os seus artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma
e uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � É gerente, a sócia Sara da Silva Tavares Velez, já designada.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217798

MIRATERRA � OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6163/
890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502086530; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/001018.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O seu capital foi reforçado com 23 060 250$ em dinheiro e os seus
artigos 1.º e 3.º foram alterados e ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma MIRATERRA � Obras
Públicas, L.da , e tem a sua sede na Rua do Bocage, n.º 1, loja esquer-
da, Casal da Mira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 125 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 50 000 euros do sócio
Manuel Guedes de Melo e uma do valor nominal de 75 000 euros
pertencente ao sócio Rui Manuel Marques de Melo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217704

DR. CARLOS ANSELMO, CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 782;
identificação de pessoa colectiva n.º 504892355; data do depósi-
to: 231202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000735355
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SOCIEDADE DE COFRAGENS E CARPINTARIA
JOSÉ MARIA GOMES & HÉLDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 504831291; data do depósi-
to: 261202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000785816

EMPRESA DE TÁXIS DE EDUARDO DA CRUZ DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4410/
820825; identificação de pessoa colectiva n.º 500345694; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011214.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma ao sócio Manuel da
Fonseca Gomes e a outra à sócia Maria José Pacheco Nicolau Gomes.

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

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217941

DERMOTECA � PRODUTOS QUÍMICOS
E DERMATOLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 350/941111; identificação de pessoa colectiva
n.º 503292745; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 23/
020627.

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

1) Nomeação dos membros do conselho de administração e fisca-
lização:

Facto: Nomeação dos membros do conselho de administração e
fiscalização:

Conselho de administração:
Antónia Maria de Sousa Chitas Martins, Fernando Duval Chaves

Ferreira e Ana Cristina Varandas Correia;
Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
Fiscal suplente: Leonel Manuel Dias Vicente, revisor oficial de

contas;
Prazo: 2002/2005;
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217917

DIAS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8470/
9309929; identificação de pessoa colectiva n.º 503079758;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9 e 10; núme-
ros e data das apresentações: 15, 13, 14 e 16/021115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de gerência de António Joaquim Dias, por
ter renunciado em 24 de Outubro de 2002;

2) Autorização para a manutenção de apelido: apelido a
manter: Dias;

Autorizantes: António Joaquim Dias, em 24 de Outubro de 2002
3) Alteração parcial do contrato: o seu artigo 1.º, n.º 1 do 4.º, 5.º, e

n.os 2 e 3 do 6.º, foram alterados e ficaram com a seguinte redacção:

1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com duração
prevista por tempo indeterminado.

4.º

1 � A sede social passa a ser na Rua de Teófilo Braga, n.º 9, 3.º,
esquerdo, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada sócio.

6.º

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-

tratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, letras de favor
e outros semelhantes.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000738745

PRINTEPERFECT SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 017;
identificação de pessoa colectiva n.º 505572710; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/181103.

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

Deslocação de sede para a Rua da Dr.ª Madalena Perdigão, n.º 25,
freguesia da Mina, Amadora.

Conferida e conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003196480

SIT-SIEMENS, J. J. TOMÉ � SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 397; identificação de pessoa colectiva n.º 504425340; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031120.

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: 7 de Novembro de 2003.

Conferida e conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006218263

ÓPTICA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1834;
identificação de pessoa colectiva n.º 500207666; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 2/031120.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de Maria Antónia Murteira
Rodrigues Leiria;

Data: 30 de Outubro de 2003;
Causa: destituição.

Conferida e conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006218271

HABIER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893633; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 9/031120.

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

Alteração parcial do contrato:
O artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 24 939,91 euros e
corresponde à soma de cinco quotas, três no valor nominal de
7034,05 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Maria Ferreira Salvado, António da Conceição Ferreira Salvado
e Germano António Sarmento Ramos, e duas quotas, uma no valor
nominal de 2493,99 euros (bem próprio) e outra no valor nominal
de 1343,77 euros (bem comum), ambas pertencentes ao sócio Sérgio
de Jesus Oliveira Ramos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223860

HEALING LIVES � TRATAMENTOS NATURAPÊUTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 506388832; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/031120.

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: 7 de Outubro de 2003.

Conferida e conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006218204

PEDRO MAIA, DESIGNERS, PROJECTOS E CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 505251965; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/031120.

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

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

Conferida e conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003168460

JOTAMARAL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7673;
identificação de pessoa colectiva n.º 502759542; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro/reservas livres/
resultados transitados e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de
2500 euros pertencente a cada sócio.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006218301

SISTENG � ENGENHARIA DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9644;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550051; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 5/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com transformação em sociedade
anónima:

Facto: fusão, alteração do contrato com transformação em socie-
dade anónima;

Sociedade incorporante: TLD � Telecomunicações e Do-
mótica, L.da;

Sociedade incorporada: SISTENG � Engenharia de Sistemas, S. A.;
Sede: Rua do Entreposto Industria, n.º 8, freguesia de Alfragide;
Objecto: realização de estudos técnicos e projectos, produção, ins-

talação e manutenção de sistemas de equipamentos, integrados ou não,
no domínio da indústria de telecomunicações, da sonorização, da si-
nalização, das comunicações, da automação do software e hardware,
robótica e similares; na prestação de serviços de consultoria de orga-
nização informática e formação profissional; na importação, expor-
tação, representação e comercialização de equipamentos
computorizados e respectivos componentes com aplicação na área
informática, automação e robótica;

Capital: 125 000 euros, representado por 25 000 acções no valor
de 5 euros cada, nominativas ou ao portador;

Administração: composta por três ou cinco membros;
Fiscalização: será exercida por um fiscal único e um suplente;
Duração dos mandatos: 3 anos;
Forma de obrigar: 1.a) Com a assinatura do seu presidente; 1.b)

Com a assinatura de dois administradores; 1.c) Com a assinatura de
um administrador e um procurador; 1.d) Com a assinatura do admi-
nistrador com poderes especiais delegados para o acto;

Data da deliberação: 14 de Novembro de 2003.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003679510

MECTEL � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501142070; inscrição n.º 46;
número e data da apresentação: 6/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato:
Facto: fusão e alteração parcial do contrato quanto aos artigos 21.º,

n.º 1, 26.º e 27.º;
Incorporante: REXEL � Distribuição de Material Eléctrico, S. A.;
Incorporada: SEIVIL � Sociedade Electro Instaladora de

Vialong, S. A.;
Sede: Rua do Entreposto Industria, n.º 8, freguesia de Alfragide;
Administração: composta por três ou cinco membros;
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Fiscalização: será exercida por um fiscal único e um suplente;
Duração dos mandatos: 3 anos;
Forma de obrigar: 1.a) Com a assinatura do seu presidente; 1.b)

Com a assinatura de dois administradores; 1.c) Com a assinatura de
um administrador e um procurador; 1.d) Com a assinatura do admi-
nistrador com poderes especiais delegados para o acto.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003679529

ENCOMENDE � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8568;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109541; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/031124.

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: 4 de Novembro de 2003.

Conferida e conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006219243

CONTA BYTE � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 020;
identificação de pessoa colectiva n.º 505679647; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/031124.

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

Deslocação de sede para: Rua de Cândido dos Reis, n.º 16, 1.º, es-
querdo, freguesia da Mina.

Conferida e conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006219251

ESTEVES & ARNALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 503743542; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 14/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de Aníbal Tomás Ribeiro;
Data: 2 de Outubro de 2003;
Causa: renúncia;
Alteração parcial do contrato:
Os seus artigos 3.º e 8.º foram modificados e ficaram com a seguin-

te redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de três quotas do seguinte modo:

Uma de 2500 euros, pertencente ao sócio, Salvador António dos
Santos Figueiredo;

Uma outra de 1250 euros, pertencente ao mesmo sócio, Salvador
António dos Santos Figueiredo; e

Uma de 250 euros, pertencente ao sócio, Salvador Figueiredo.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação ficam
afectas aos gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral e fica a cargo do sócio, Salvador António
dos Santos Figueiredo, bastando a assinatura de um gerente para obri-
gar validamente a sociedade em todos os actos e contratos.

3 � Fica proibido aos gerentes obrigar as sociedade em cauções,
avales, letras de favor, fianças, abonações e demais actos, ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais.

4 � A gerência poderá constituir mandatários, ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, segundo o disposto no artigo 252.º, n.º 6, do Código das Socieda-
des Comerciais.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006215760

FARMÁCIA CAVACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7887;
identificação de pessoa colectiva n.º 502861908; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 15 e 16/031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de Antónia Maria de Sousa Chitas
Martins;

Data: 14 de Fevereiro de 2003;
Causa: destituição;
Alteração parcial do contrato:
O capital foi reforçado com 14 460$ em dinheiro/reservas livres/

resultados transitados e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de 20 000 euros do sócio Thebar David
de Oliveira Miranda;

b) Uma do valor nominal de 10 000 euros da sócia Paula Cristina
Guimarães Barreto de Lara Miranda.

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

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006238680

AZAMBUJA

JOÃO LUÍS M. TEIXEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 505354438; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/20031226.

Certifico que, pela inscrição n.º 4 foi alterado parcialmente o con-
trato da sociedade em epígrafe, anteriormente com a firma António
Raposo & Ramos � Construção Civil, L.da, quanto aos n.os 1 e 2 do
artigo 1.º, n.º 1 do artigo 3.º, e n.º 4 do artigo 4.º, que passam a ter s
seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Luís M. Teixeira � Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 3, Vale
Cardal, freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de Azambuja.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, uma de cada um dos sócios

ARTIGO 4.º

4 � São já gerentes nomeados os sócios João Luís Montez Teixeira
e Maria Elvira da Silva Neno Teixeira.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843074

TCG � TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS A GRANEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 502764899; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/20031223.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843988

PROBETUME � BETUMES MODIFICADOS E EMULSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 501486798; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 4/20031219.

Certifico que foi registada a cessação de funções de administrador
de Jorge Manuel Barata, por renúncia em 1 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843996

LOPES & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 502685220; data da apresen-
tação: 26122003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2001556462

BARROSO CONSULT � CONSULTORIA E GESTÃO
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 506435660; data da apresen-
tação: 23122003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2001556454

MANSERLIS � MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA A PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 830;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20031210.

Certifico que pela inscrição n.º 8, foi alterado parcialmente o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, o

artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º que passam a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade em a sua sede no Centro Empresarial da Rainha,
lote 21, em Vila Nova da Rainha, freguesia de Vila Nova da Rainha,
concelho da Azambuja.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas dos seguintes valo-
res nominais cada uma: 3700 euros pertencente ao sócio José Pedro
Ribeiro Ferreira Rosado e 850 euros pertencente ao sócio António
Manuel Figueiredo Gomes de Oliveira e 450 euros pertencente ao sócio
Francisco Maria Valente Perfeito Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
sócios, já nomeados gerentes, que não terão remuneração, se assim
vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843015

LISONDA DO NORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 831;
identificação de pessoa colectiva n.º 501078932; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 2/20031210.

Certifico que pela inscrição n.º 12 foi alterado parcialmente o con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que pas-
sam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lisonda do Norte � Sociedade
de Construções, L.da, tem a sua sede no Centro Empresarial da Rai-
nha, lote 21, freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja,
e durará por tempo indeterminado a contar da sua constituição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de 124 699,48 euros, e encontra-se dividido
em duas quotas, uma de 112 229,53 euros, da sócia LISONDA �
Sociedade de Construções, S. A. e outra de 12 469,95 euros do sócio
Francisco Maria Valente Perfeito Figueiredo.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843023

DRENO FC � FABRICO DE PRODUTOS
PARA DRENAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 395/
941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503321362; inscri-
ção n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 16 e
17/20031212.

Certifico que a sociedade com a denominação em epígrafe, resul-
tou da transformação em sociedade anónima da sociedade por quotas
DRENO FC � Fabrico de Produtos para Drenagem, L.da, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DRENO FC � Fabrico de Pro-
dutos para Drenagem, S. A., tem a sua sede em Fonte da Serra, Casais
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das Comeiras, freguesia de Aveiras de Cima, concelho da Azambuja e
resulta da transformação da sociedade DRENO FC � Fabrico de Pro-
dutos para Drenagem, L.da, durará por tempo indeterminado e rege-se
pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � O conselho de administração com o voto favorável do seu
presidente, poderá mudar a sede social para qualquer outro local e
estabelecer ou extinguir agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências ou qualquer outra forma de representação social no lugar do
território nacional ou no estrangeiro.

2 � Por deliberação do conselho de administração com o voto
favorável do seu presidente, a sociedade poderá associar-se a quais-
quer pessoas singulares ou colectivas ou a qualquer agrupamento com-
plementar de empresas, consórcios ou entidades de natureza seme-
lhante e participar na administração e fiscalização, bem como adquirir
participações em quaisquer tipos ou espécies de sociedades, mesmo
que de diferente objecto.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de produtos para drenagem.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, representado por
100 000 acções ao portador, com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções podem ser escriturais ou tituladas, podendo ser
emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-
mento e à custa dos accionistas.

4 � Os títulos serão assinados pelo presidente do conselho de ad-
ministração.

5 � As acções ao portador podem ser convertidas em acções
nominativas e estas em acções ao portador.

6 � As acções poderão ter cotação na bolsa mediante deliberação
da assembleia geral.

7 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem voto ou
remíveis, bem como converter acções ordinárias em acções com di-
reito de preferência sem voto e vice-versa.

8 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias,
onerosamente, até ao montante de 250 000 euros, mediante delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar o aumento de capital da
sociedade por maioria qualificada de 75% do capital social, por uma
ou mais vezes, definindo os respectivos termos e condições destes
aumentos, bem como as formas e preços em que poderá ser exercido
o direito de preferência na subscrição de novas acções.

2 � Em caso de aumento de capital social, os accionistas terão
direito de preferência, na subscrição das acções que se emitem, na
proporção das que anteriormente possuam.

3 � A assembleia geral, por maioria qualificada de 75% do capital
social, poderá deliberar a realização de prestações e obrigações aces-
sórias, fixando os respectivos montantes e as condições de reembol-
so, sem prejuízo do disposto no n.º 8 do artigo anterior.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todas as espécies
permitidas por lei, incluindo obrigações convertíveis em acções de
harmonia com o que for deliberado pela assembleia geral, por maioria
qualificada de 75% do capital social.

2 � Os accionistas têm sempre direito de preferência na subscri-
ção de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, na proporção das
acções que possuírem, salvo se renunciarem à regra da propor-
cionalidade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar acções ou obrigações pró-
prias e realizar quaisquer operações com as mesmas, nos termos da
legislação em vigor.

ARTIGO 8.º

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas.
2 � Na transmissão de acções a estranhos, a sociedade, em pri-

meiro lugar, e os restantes accionistas, em segundo lugar, terão sem-
pre direito de preferência.

3 � Para os efeitos previstos no n.º 2 deste artigo, o accionista
interessado deverá comunicar a sua intenção ao conselho de adminis-
tração, identificando o adquirente, o número de acções a transmitir,
o preço e as condições de pagamento ou o valor atribuído.

4 � No prazo de 30 dias contados da data da recepção da comuni-
cação referida no n.º 3 deste artigo, o conselho de administração de-
liberará sobre o exercício do direito de preferência. Se a deliberação
for no sentido negativo, o conselho de administração, comunicará,
no prazo de 10 dias, aos accionistas a transmissão pretendida e as
respectivas condições.

5 � Os accionistas notificados nos termos do número anterior,
deverão comunicar por escrito a sua decisão ao conselho de adminis-
tração nos 15 dias seguintes à recepção da comunicação, sob pena de
se entender que nada têm a opor à transmissão e que renunciam ao
direito de preferência.

6 � Se houver mais de um accionista a preferir as acções a trans-
mitir, estas serão repartidas entre eles na proporção das que ao tem-
po possuírem.

7 � Os accionistas preferentes deverão depositar o preço das ac-
ções a adquirir, à ordem do conselho de administração, nos cinco dias
posteriores ao termo do prazo referido no antecedente n.º 5, sob pena
de se entender que renunciam ao direito de preferência.

8 � Caberá ao conselho de administração assegurar que o
transmitente receba o preço e que as acções sejam entregues aos
adquirentes, averbadas e registadas.

9 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão feitas por
carta registada com aviso de recepção.

10 � As transmissões de acções feitas com violação do disposto
neste artigo não produzem quaisquer efeitos relativamente à sociedade.

11 � O direito de preferência estabelecido neste artigo, bem como
o seu modo de exercício, são igualmente aplicáveis à transmissão a
estranhos de obrigações convertíveis, direitos de subscrição e demais
instrumentos financeiros que possam conferir direito à detenção de
acções.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
amortizar as acções de um accionista num dos seguintes casos:

a) Penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação, ou
qualquer outro procedimento cautelar de apreensão das suas acções;

b) Insolvência ou falência do accionista ou, tratando-se de socie-
dade ou pessoa colectiva, dissolução ou liquidação desta;

c) Por morte, interdição, falência ou insolvência do accionista;
d) As acções que vierem a pertencer ao cônjuge do accionista em

partilha subsequente à acção de divórcio, de separação judicial de
pessoas e bens ou de separação de bens;

e) A sociedade poderá amortizar as acções detidas por accionistas
que, abusivamente, utilizem a faculdade de solicitar individual ou co-
lectivamente, oralmente ou por escrito, informações aos órgãos so-
ciais competentes para daí retirarem vantagens pessoais ou
patrimoniais, para si ou para terceiros, causando assim prejuízos à
sociedade ou a outros accionistas.

2 � As acções amortizadas por valor igual ao seu valor
contabilístico, resultante do último balanço aprovado ou, ainda não
havendo, pelo seu valor nominal, sendo o preço da amortização pago
no prazo de 15 dias a contar da data da respectiva deliberação.

3 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Do conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
eleitos pela assembleia geral, que elegerá também o seu presidente.

2 � O mandato dos administradores terá a duração de quatro anos,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � Ao conselho de administração cabe a representação da socie-
dade, e são-lhe atribuídos todos os poderes de gestão que sejam neces-
sários à realização do objecto da sociedade e à prossecução dos seus
fins, nos termos da legislação aplicável.
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4 � O conselho de administração não poderá conceder avales ou
fianças, nem conceder outras garantias comuns ou especiais, desde que
tais actos ou contratos não digam respeito às operações próprias da
sociedade.

5 � Para obrigar a sociedade validamente em todos os seus actos
ou contratos, é necessária a assinatura do presidente do conselho de
administração.

6 � O conselho de administração com os votos favoráveis do seu
presidente pode delegar num ou mais administradores a gestão cor-
rente da sociedade.

7 � O conselho de administração deve fixar os limites da delega-
ção indicada no número anterior.

8 � O conselho de administração, com o voto favorável do seu
presidente, poderá nomear mandatários ou procuradores da sociedade
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

SECÇÃO II

Da fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente, que serão revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia ge-
ral, pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � Para além dos poderes que são conferidos por lei, ao fiscal
único compete, ainda, emitir sobre qualquer assunto que o conselho
de administração ou a assembleia geral lhe submetam.

SECÇÃO III

Da assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo a cada 100 acções um voto.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, que podem ser ou não accionistas, eleitos quadrienal-
mente e reelegíveis por uma ou mais vezes.

3 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
depósito das acções em seu nome em cofres da sociedade ou de insti-
tuições de crédito, até 15 dias antes da reunião.

4 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral por outro accionista, pelo seu cônjuge, descendente ou ascen-
dente, através de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral e com a assinatura reconhecida.

5 � Em primeira convocação a assembleia geral só poderá fun-
cionar e deliberar quando nela estejam presentes ou representados ac-
cionistas detentores de 70% do total da acções, excluídas as que per-
tençam à própria sociedade.

6 � A convocatória da assembleia geral pode, desde logo, fixar
uma segunda data da reunião, para o caso em que a assembleia geral
não possa reunir na data da primeira convocatória por falta de repre-
sentação do capital social, devendo, entre as duas datas, mediar pelo
menos 15 dias.

7 � Em segunda convocação a assembleia geral funcionará e deli-
berará seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

8 � A assembleia geral elege os membros da mesa, os quais se
consideram empossados logo que eleitos.

9 � Compete à assembleia geral dos accionistas ou a uma comis-
são de accionistas nomeada em assembleia geral fixar as remunera-
ções dos administradores ou procuradores.

10 � A assembleia geral deve reunir nos três primeiros meses de
cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições da sua competência.
11 � As matérias estabelecidas nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º podem

ser votadas em assembleia geral convocada para deliberar sobre aque-
les assuntos.

12 � As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada só são válidas quando aprovadas em assembleia
geral e por 75% do capital social.

13 � A assembleia geral reunirá, ainda, sempre que o requeiram o
conselho de administração, o fiscal único ou os accionistas possuido-
res de acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria qualifi-
cada de votos representativos de 75% do capital social.

2 � Serão liquidatários os membros da administração que estive-
rem em exercício no momento, salvo se houver deliberação da
assembleia geral em sentido contrário.

3 � Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais poderá o
activo ser partilhado em espécie pelos respectivos accionistas.

4 � Todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, ou
aos seus herdeiros, serão sujeitos a tribunal arbitral, a constituir nos
termos da lei aplicável.

5 � A sociedade formada por transformação sucede automática e
globalmente à sociedade anterior continuando a sua normal actividade,
pelo que à administração poderá praticar em seu nome quaisquer actos e
negócios no âmbito do objecto social, nomeadamente aquisição de equi-
pamentos e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
celebrar contratos de arrendamento e locação financeira antes do seu
registo definitivo, assumido a sociedade todos os actos praticados pela
administração, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

6 � Os primeiros órgãos sociais para o quadriénio de 2003 a
2006 terão a seguinte constituição:

Mesa da assembleia geral: presidente � Isabel Maria dos Santos Paixão
Canário, casada no regime de comunhão de adquiridos com José Manuel
Marques Antunes Canário, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, Lisboa, residente na Rua de João Dias, 18, 2.º direito e esquerdo,
1400-220 Lisboa, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 114238995, portadora do bilhete de identidade
n.º 5035805, emitido em 30 de Agosto de 2001 pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa; secretário: Daniel Apolinário Neto, casado no re-
gime de separação de bens com Carol Ann Neto, natural de Moçambique,
residente na Rua de São João de Brito, 3-B, 1.º direito, 1700 Lisboa, fre-
guesia de São João de Brito, concelho de Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 130337714, portador do bilhete de identidade n.º 5671809, emitido
em 1 de Junho de 1993 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Conselho de administração: presidente � José Manuel Marques
Antunes Canário, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Isabel Maria dos Santos Paixão Canário natural da freguesia e concelho
da Marinha Grande, residente na Rua de João Dias, 18, 2.º direito e
esquerdo, 1400-220 Lisboa, freguesia de São Francisco Xavier, conce-
lho de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 102428930, portador do bilhete
de identidade n.º 1485097, emitido em 30 de Agosto de 2001 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa; administradora: Maria Santos
Canário, solteira, maior, natural da freguesia de São Pedro, Funchal,
residente na Rua de João Dias, 18, 2.º direito e esquerdo, 1400-220 Lis-
boa, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 218315015, portadora do bilhete de identidade n.º 11000140,
emitido em 13 de Março de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa; administrador: Gonçalo Santos Canário, solteiro, maior, na-
tural da freguesia de São Pedro, Funchal, residente na Rua de João Dias,
18, 2.º direito e esquerdo, 1400-220 Lisboa, freguesia São Francisco Xavier,
concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 218315023, portador do bi-
lhete de identidade n.º 11000152, emitido em 21 de Março de 2001 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Fiscal único:
Membro efectivo: Dr. Álvaro Jorge de Oliveira Queirós, casado,

revisor oficial de contas, com escritório na Praça da República, 63,
3.º, escritório 7, 2870-235 Montijo, contribuinte fiscal
n.º 161000037, bilhete de identidade n.º 3852495 emitido em 14 de
Junho de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e ins-
crição n.º 994 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; suplente: Dr.
António de Sousa Ferreira, casado, revisor oficial de contas, com
escritório na Rua de Jorge Barradas, 32, 7.º E, 1500-371 Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 101921772, bilhete de identidade n.º 23616 emitido
em 18 de Abril de 1994 pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa e inscrição n.º 569 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002843040

CASCAIS

99 HECTARES � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 705/
990907 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504367889;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 57/030414.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis para
revenda e construção civil, importação e exportação de madeiras e
materiais de construção, estatuetas e obras de arte.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005838500

ALLTECHADITIVOS � ALIMENTAÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 101/
030407 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502798920;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 48/030407.

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

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 48/030407 �
Alteração da sede.

Sede: Estrada da Ribeirinha, 92, fracção M, Alcolombal, Vila Ver-
de, freguesia da Terrugem, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005837210

MANUEL FRANCISCO MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 353-A/
030404 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505385074;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 66 e 67/030404.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Francisco Marques,
Unipessoal, L.da,

2 � A sociedade em a sua sede na Rua de Cícero, lote 21, freguesia
de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de serralharia.
Fabrico e comercialização de mobiliário e peças de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � É gerente o sócio Manuel Francisco Marques, já designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 66/030404 �

Cessação de funções do gerente: João Pedro de Sá Queiroz, por re-
núncia em 3 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005837180

IDEAL PARTNERS � CONSULTORIA E GESTÃO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 551 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505478315;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/030925.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 50 000 euros para 150 000 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 150 000 euros e corresponde
à soma de cinco quotas: duas do valor nominal de 59 385 euros, cada,
tituladas uma por cada um dos sócios Pedro de Figueiredo Rodrigues
Pinto e Elsa Emília Reis Heleno Pinto e três do valor nominal de
10 410 euros, cada, tituladas uma por cada um dos sócios Pedro Ma-
nuel Maldonado de Matos Nunes Correia, Carlos António Antolin da
Cunha Ramalho e Diogo José Ferrão da Cunha Mendonça e Menezes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850063

ACTUALVESTE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, SAPATOS
E ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 482 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505875217;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/030905.

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

a) Modificar a mencionada sociedade plural por quotas numa so-
ciedade unipessoal por quotas com a firma, ACTUALVESTE � Co-
mércio de Vestuário, Sapatos e Artigos Desportivos, Unipessoal, L.da,
mantendo, no entanto, a sede e o objecto; e

b) Substituir integralmente o respectivo contrato social passando
o mesmo a ser o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACTUALVESTE � Comércio de Ves-
tuário, Sapatos e Artigos Desportivos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Salgado Zenha,
29, 4.ª cave B, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de vestuário,
sapatos e artigos desportivos.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia
única.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence à sócia
única, já nomeada gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763730

DIDÁ-CYNTHIA � JOGOS E BRINQUEDOS DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8206 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503047384;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: (of.) 51/030915.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido alterado
os artigos 1.º (corpo) e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma DIDÁ-CYNTHIA � Jo-
gos e Brinquedos Didácticos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D.
Francisco de Almeida, 5, 1.º direito, freguesia de Santa Maria e São
Miguel, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 22 500 euros, titu-
lada em nome da sócia Ana Rita da Silva Santos Morgado Alves e
outra do valor nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Maria
Helena Rocha da Silva Athouguia.

4.º

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

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

3 � É gerente, a sócia Ana Rita da Silva Santos Morgado Alves, já
designada.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003235531

POLIMATRIZ � CONSULTORIA E GESTÃO
DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 246 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506228690;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/030915.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (n.º 1) e 2.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLIMATRIZ � Consultoria de
Gestão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta de Santa Maria,
gabinete 2, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria empresarial e de
gestão de projectos, formação na área de gestão de empresas, impor-
tação e exportação, montagem, reparação e comercialização de sis-
temas electrónicos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763802

O PAROLO DAS MERCÊS � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 020 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503721913;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 72/030917.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado os
artigos 1.º (corpo) e 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma O Parolo das Mercês �
Pastelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão Salgueiro Maia,
18 B, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005763837

COFRALAGE, SOCIEDADE DE COFRAGENS
E ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 699 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505920506;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: (of.) 74/030924.

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

Modificar a sociedade de sociedade plural em sociedade unipessoal
e substituir integralmente o contrato social, passando a sociedade a
reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COFRALAGE, Sociedade de
Cofragens e Estruturas, Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Ivone Silva, 15, 2.º
direito, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, cofragens
e estruturas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social 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 � É 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.

Mais certifico que cessou funções de gerente Rui Alexandre Pires
Marques por renúncia em 24 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850080

ABRIFUN � COBERTURAS E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 517 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505339595; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: (of.) 70/030924.

Certifico que cessou funções de gerente Afonso José da Cruz Lopes
por renúncia em 17 de Setembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pé de Mouro, Centro
Ermpresarial Sintra-Estoril, armazém J, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
12 000 euros, pertencente ao sócio, Vasco Luís Braancamp de
Mancelos Magalhães e Vasconcelos e outra do valor nominal de
8000 euros, pertencente ao sócio, Rui Pedro Lino Neto Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a
sócios ou a não sócios, estando já nomeados gerentes, ambos os só-
cios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850098

LAVANDARIA E ENGOMADORIA O CESTINHO MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 066 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504802372;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 52 e 53/030911.

Certifico que cessou funções de gerente António Manuel Fernandes
Lopes por renúncia em 26 de Agosto de 2003:

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Carlos Ribeiro,
1 A, Urbanização da Anta, no lugar e freguesia de Agualva, concelho
de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, cada, ti-
tuladas uma por cada sócio.

Gerentes designados: ambos os sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850225

MARQUES & PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 876 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506391280;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 68/030926.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido altera-
do o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000 euros e corresponde
à soma de três quotas, duas iguais do valor nominal de 8750 euros
cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Fernando
Manuel Ferreira Marques e António Fernando da Graça Porto e outra
do valor nominal de 7500 euros, titulada em nome da sócia Sandra
Cristina Nortista Fernandes.

Gerente designada: Sandra Cristina Nortista Fernandes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850217

GELITÁLIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA HAMBURGARIA E GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9612 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503382353;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 44 e 45/030825.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 239 422,98 euros para 250 000 euros, tendo sido
alterados os artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 250 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 140 000 euros titu-
lada pelo sócio Eduardo Gonçalves Pires, uma do valor nominal de
85 000 euros titulada pelo sócio Vítor Manuel Gonçalves Pires e ou-
tra do valor nominal de 25 000 euros titulada pelo sócio Samuel Ale-
xandre Gonçalves Miranda Pires.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente Eduardo Gonçalves Pires ou a
intervenção de quaisquer outros dois gerentes.

3 � São gerentes os sócios.

Mais certifico que cessou funções de gerente Rui Manuel Correia
Alcobia por renúncia em 13 de Agosto de 2003.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828904

GRAÇA LOUREIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 986 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506067858;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/030826.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º (n.os 1 e 2), e 4.º (n.º 3) os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. ASSUNÇÃO � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de João XXIII, 11, fregue-
sia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

3 � É gerente o sócio João Gabriel Rodrigues D�Assunção, já de-
signado.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828912

GENEBRA ANDRÉ UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 432 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506312062;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 67 e 70/031003.

Certifico que cessou funções de gerente Maria da Conceição Gene-
bra Ferreira André por renúncia em 29 de Setembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 4.º

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850136

PASTELARIA VALE DE MEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 660 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506365360;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/021128.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Vale de Mel, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Tabaqueira, 35, 3.º
direito, Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pastelaria e snack bar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Custódio Gomes da Silva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850250

TREEZAZ � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 609 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505583534;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 80 e 81/031016.

Certifico que cessou funções de gerente Manuel Garcia Cabeça Gorda
por renúncia em 31 de Julho de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.
Em consequência dos actos praticados, o n.º 1 do artigo 1.º, os ar-

tigos 3.º, 4.º e 6.º, do contrato de sociedade, passam a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TREEZAZ � Transformação e
Comércio de Papel, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, competem ao sócio único ou a não sócios conforme ele
decidir.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Está já nomeado gerente, o sócio único, António João Alves
Rodrigues.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.
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O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850284

ELSA BARRENTO DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 318 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504077090.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 61/031017 �
Deslocação de sede para a Alameda de Fernão Lopes, 20, 5.º direito,
Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850209

INSIARQ � ENGENHEIROS E ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 393 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504853996;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 80/031021.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 10 000 euros para 12 500 euros, tendo sido altera-
do os artigos 1.º (n.º 1) e 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INSIARQ � Engenheiros e Ar-
quitectos Associados, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Tito
Morais, lote 68, atelier A, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e corresponde
à soma de sete quotas: quatro do valor nominal de 2500 euros, cada uma,
tituladas uma por cada um dos sócios Rui Duarte Botelho Moreira Braga,
Mário Filipe Nunes Farinha Ferreira (bem próprio), António Henrique
de Isidoro Dias Fontes e Jorge Manuel Rodrigues Lourenço Fernandes,
duas do valor nominal de 937,50 euros cada uma, tituladas uma por
cada um dos sócios Ana Margarida Reis da Costa e Silva Ferreira e João
Alberto Clemente de Abreu Cardoso e uma do valor nominal de
625 euros titulada pelo sócio Mário Filipe Nunes Farinha Ferreira.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850160

BASE SÓLIDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 511 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504168843; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 50 e 51/030530.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com refor-
ço do capital de 5000,01 euros para 15 000 euros, tendo sido alterado os
artigos 1.º (n.º 2), 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida de Valbom, 17, 2.º D,
freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, dividido em seis quotas: uma do valor nominal de
2797,62 euros e uma do valor nominal de 952,38 euros, ambas per-
tencentes à sócia, Idalina Rodrigues Jerónimo; uma do valor nominal
de 714,29 euros e outra do valor nominal de 3035,71 euros, ambas
pertencentes ao sócio, Joaquim António Gomes Leitão; duas iguais
do valor nominal de 3750 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios, António José Duarte da Silva Mota e Márcio Dimas Coelho.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da Sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a só-
cios ou a não sócios, estando desde já nomeados gerentes, os sócios,
Idalina Rodrigues Jerónimo e António José Duarte da Silva Mota.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828335

COMPANHIA FELIZ � SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 322 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 67/031017.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Companhia Feliz � Serviço de
Apoio Domiciliário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marcos Portugal, 6 B,
loja esquerda, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de apoio domiciliário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Maria Eugénia
Moreira Pichel Rodrigues, casada, residente na Rua de Margarida Palla,
5, 13.º A, em Algés, Oeiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862258
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EPD � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4470 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501809872;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 61/030528.

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

Inscrição n.º 9, apresentação n.º 61/030528 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001108168

INFORDOP � INFORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1648 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500186030.

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

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 62/030528 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001108176

ERTA � ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES
E TÉCNICAS AGROPECUÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7791 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502928840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: (of.) 25/030508.

Certifico que cessou funções de gerente Carla Simone Camarate de
Sousa e Andrade de Azevedo por renúncia em 26 de Fevereiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Florbela Espanca, 18, piso � 3, escritório
2, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e criar filiais, sucursais e outras for-
mas de representação onde entender.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
8000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 4000 euros
pertencentes às sócias Anabela Filipe dos Santos Viçoso e Maria Dulce
Couceiro Ventura.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo de Anabela Filipe dos Santos
Viçoso e Maria Dulce Couceiro Ventura.

A) A sociedade fica vinculada com a assinatura de dois gerentes,
nomeadamente na aquisição de bens imóveis.

B) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador com
poderes para o acto ou categorias de actos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003157123

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 242 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504838946;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/030529.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 26/030529 �
Deslocação de sede para a Avenida do Parque, 118, loja C, Rinchoa,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003225374

L. C. BATISTA, COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 244 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503697567;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 19/030523.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado os
artigos 1.º (n.º 1) e 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. C. Batista, Comércio
Internacional, L.da, com sede na Avenida dos Bons Amigos, 47, A/B,
loja 22, na freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � [...]

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 1795,67 euros, outra do valor nominal de 100 euros e outra do
valor nominal de 3104,33 euros, do sócio Severino Ramos de Arruda.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003270019

FERNANDO DA LUZ � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5636 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502268344.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 8/030523 � Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 10 de Abril de 2003.
Liquidatário: Fernando António da Luz.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245910

MATOS & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3266 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502790431.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 33/030526 � Encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003270086



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20043798-(92)

O PETISCO DO ABELHEIRO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2456 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500867089;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 55 e 56/030527.

Certifico que cessou funções de gerente José Joaquim Pinto por
renúncia em 14 de Abril de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrituração social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de três quotas, duas dos valores de 2000 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, José Joaquim Pinto, e Lúcia do
Rosário da Silva Fernandes Pinto, e uma do valor de 1000 euros,
pertencente ao sócio Francisco Frade Almeida.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Francisco Frade
Almeida, já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vincular
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003192948

CLIMAMPERE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 341 (Sintra).

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 38/030527 �
Cessação de funções de gerente de Amílcar Mateus Gonçalves Bentes,
por destituição em 9 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 39/030527 � Designação para
gerente de António José Vieira Maia, casado, Rua de São Francisco de
Assis, 9, rés-do-chão, direito, Queijas, em 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003220976

JOMALUX � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6901 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502104643;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 33 e 34/030521.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Manuel Alves da Sil-
va por renúncia em 10 de Março de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 14 963,92 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma no valor nominal de
4987,98 euros, pertencente ao sócio José Manuel Ribeiro Lousada;
duas, uma no valor nominal de 3740,98 euros (bem próprio) e outra
no valor nominal de 1246,99 euros (bem comum), pertencentes ao
sócio Fernando Manuel Dias Mota; e uma no valor nominal de
4987,97 euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel Texugo Justino.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245472

ICEX � INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE ELEVADORES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7926 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502968591;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/030521.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 7/030521 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003244506

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8505 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503103730;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/030521.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 9/030521 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003229850

HENRIFER � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3696 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501476032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: (of.) 17 e 18/030522.

Certifico que cessou funções de gerente Francisco Henriques
Ferreira, por renúncia em 15 de Abril de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios
Manuel da Silva Pinto e Marco Teixeira Pinto.

6.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são des-
de já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000775772

SOMARPAL � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7558 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502852178;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 57 e 59/030528.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Manuel Galrão Garcia
por renúncia em 5 de Maio de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Gerente designado: Rui Jorge Duarte Riça.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245820

EUROGER � MONTAGEM E ASSISTÊNCIA
DE GERADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 258 (Sintra); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: (of.) 1/030528.

Certifico que cessou funções des gerentes Jorge Manuel da Silva
Braz e Carla Maria Antunes Frutuoso Braz por renúncia em 12 de
Março de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.
a) Alteram a sede, o objecto e a forma de a vincular;
b) Dão ao corpo do artigo 1.º, aos artigos 2.º e 3.º e ao n.º 1 do

artigo 4.º do articulado contratual a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade EUROGER � Montagem e Assistência de Gerado-
res, L.da, tem a sua sede na Rua de São Pedro, 3-B, em Lourel, con-
celho de Sintra.

§ 1.º [...]
§ 2.º [...]

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste a assistência técnica e montagem de gera-
dores e serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros do sócio António Inácio Prates Alface, e outra do valor
nominal de 1250 euros da sócia Anabela Antunes Mota Alface.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003149848

DELPI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS DE CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 995 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504961888;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: (of.) 10/030528.

Certifico que cessou funções de gerente Fernando Filipe Antunes
Cunha por renúncia em 6 de Janeiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 820 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota

com o valor nominal de 44 892 euros, pertencente à sócia Marília
Rosa de Jesus Ferreira Faria; e uma quota do valor nominal de
29 928 euros, pertencente ao sócio Abílio Francisco Fernandes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, Marília Rosa de Jesus
Ferreira Faria e Abílio Francisco Fernandes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245014

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:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 4/030528 �
Deslocação de sede para Honda Motor de Portugal, S. A., Abrunheira,
freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003239510

HENRIQUE & LUCAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 013 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504135623;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/030528.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 5/030528 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003239880

DECORGUTA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6957 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502701137.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 26/030528 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245979

GUIOMAR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7191 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502626160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 7, 8 e 9/20031030.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram alterados os artigos corpo do 4.º, 6.º, 7.º e 8.º do contrato
que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Margarida Palla, 3-A, no
lugar e freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 10 000 euros,
e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Agostinho Salva-
do Morgado e Armando Rodrigues.

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante delibera-
ção tomada por unanimidade pelos sócios, até ao montante de 10 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a esta-
belecer em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
social de outras sociedades com objecto diferente do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

3 � Ficam designados gerentes, o sócio Agostinho Salvado Mor-
gado e o não sócio Luís Manuel Jesus Rodrigues, casado, residente na
Rua da Guiné, 16, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 7/20031030.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Joaquim Mendes.
Causa: renúncia.
Data: 26 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2000985440

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MANUEL ANTÓNIO PISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 889 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500256128;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 46/20031111.

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

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 46/20031111.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: José Miguel do Carmo Pisco.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 1989.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005827312

TELEPAC II � COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 503 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504531328; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 5 a 8/20031016.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 5/20031016.
Facto: cessação de funções de vogais do conselho de administração.

Vogais: João Manuel Larroude Trigo da Roza, Carlos Manuel Ri-
beiro de Pina Teixeira, José Pedro Salas Pires e Luís Miguel da Fon-
seca Pacheco de Melo.

Causa: renúncia.
Datas: 9 de Setembro de 2002, 17 de Outubro de 2002 e 27 de

Novembro de 2002 respectivamente.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 6/20031016.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel de Lucena

e Vasconcelos Cruz, casado, residente na Quinta Patino, Avenida da
República, 1910, lote 12, Alcoitão, Alcabideche; vogais: José Augusto
Castelhano Nunes Egreja e Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão.

Fiscal único: Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Mário João de Matos
Gomes, Rua de João Pereira da Rosa, lote 17, Estoril; fiscal
suplente: Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

Período: quadriénio de 2003/2006.
Data da deliberação: 21 de Janeiro de 2003.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 7/20031016.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração.
Vogal: José Augusto Castelhano Nunes Egreja.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Abril de 2003.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 8/20031016.
Facto: nomeação de vogal do conselho de administração.
Vogal: Álvaro José Roquette Morais, casado, Rua de Campolide, 26,

4.º esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 22 de Abril de 2003.
Período: para completar o mandato em curso.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2002551812

PENSÃO GARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3547 (Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
030530.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 25/030530.
Designação para gerentes de Maria Isabel Narciso Lopes Moniz,

casada, Rua das Mercês, 41/43, Algueirão, Maria Teresa Narciso Lopes
Grilo, casada, Rua de José Régio, 4, 1.º esquerdo, Mem Martins, Aldina
de Jesus Narciso Lopes Ferreira Lopes, casada, Avenida do Almirante
Gago Coutinho, 35, Mem Martins, Laurinda Narciso Lopes Casta-
nheira, casada, Rua de João de Barros, 37, 1.º direito, Mercês, José
Narciso Lopes, divorciado, Rua de Alves de Sá, 38, Algueirão, João
Narciso Lopes, casado, Rua das Mercês, 32, Algueirão, e Paula Ale-
xandra Narciso Lopes de Almeida, casada, Rua das Malvas, lote 27/
28, 1.º, cave esquerda, Rinchoa, em 28 de Março de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003173935

SAMSUNG � ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9251 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501325301;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 25/20030611.

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

Inscrição n.º 21, apresentação n.º 25/20030611.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Sang Heung Shin;

vogais: Rui António Garcia Gil Conde; Ill Hwan Kim, casado, residen-
te na Rua de Cesário Verde, 5, 4.º, Queijas; Ja Hyun Koo, casado,
residente em Samsung House, 225, Hook Rise South, Surbiton, Surrey
KT6 7LD, Inglaterra; Byung Suk Choi.

Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida da Repúbli-
ca, 90, Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves, revisor
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oficial de contas, casado, residente na Vila Azulina, Rua de Fausto
Figueiredo, Birre, Cascais; suplente: Óscar Manuel Machado de
Figueiredo, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do Dr.
António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Período: biénio de 2003/2004.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2003141537

EUROGUARDA � SEGURANÇA COMERCIAL
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5749 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501452460;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 35 e 36/20030923.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 35/20030923.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Alberto Ponces de Carvalho Aparício.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Novembro de 1993.
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 36/20030923.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Artur Teles Velez Grilo, viúvo, Rua do Infante D. Henrique,

165, 1.º esquerdo, Carcavelos.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 1993.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005786977

SOMAGUE AMBIENTE SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 117 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500594341;
inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 56/20030820.

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

Inscrição n.º 45, apresentação n.º 56/20030820.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Nuno Manuel Franco

Ribeiro da Silva, casado, residente na Quinta dos Ourives, Rua dos
Ourives, 87, Linhó, Sintra; vogais: Pedro Maria Almeida Lima Fal-
cão e Cunha, casado, residente na Rua das Amoreiras, 72, E, 1.º, Lis-
boa; José Luís Hervás Martin, casado, residente na Avenida da Liber-
dade, 17 B, Múrcia.

Fiscal único: Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Carlos Pereira Freire;
suplente: António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Marques Dias.

Período: quadriénio de 2003/2006.
Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2003164960

PAPRENT � SOCIEDADE DE ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 228/
971125 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504030230;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 28/030526.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Idalina da Ascensão

Ciriaco Carrilho Reigones Abade; vogais: Rute Isabel Ciriaco Carrilho
Reigones Abade e Maria Adelaide de Almeida Vasconcelos Hasse,

solteiras, maiores, residentes na Rua do Visconde Moreira Rey, 18,
Linda-a-Pastora.

Fiscal único: Mariquito, Correia e Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito; suplente: José Martins Correia (revisor oficial
de contas).

Período: triénio de 2003/2005.
Data da deliberação: 26 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003271449

TÁXIS ESTRELA DO DAFUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 669/
990818 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500851743;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 44 e 45/030527.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 3644 euros e outra do valor nominal de 1250,01 euros,
ambas pertencentes ao sócio Rui Pedro Antunes da Costa e outra do
valor nominal de 105,99 euros pertencente à sócia Maria Eufémia
dos Santos Antunes da Costa.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 45/030527 �

Deslocação da sede para a Rua de Gil Vicente, 2, 2.º direito, Queijas,
Oeiras.

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 Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003238409

NÁUTICA 4 � SERVIÇOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 269/
971210 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504028383;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/030530.

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: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003247220

PÉRGULA PRAIA SOCIEDADE DE GESTÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7074/
910624 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502583126;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/030528.

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: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003245987



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20043798-(96)

A. H. P. � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 234/960725 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502863595; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 44 46/030527.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores que constituem o activo da sociedade, é de 300 000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de
75 000 euros cada uma, todas pertencentes à sócia Canas, Cruz, Dias,
Ferreira, S. A.

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 Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003238425

RADF IBÉRICA � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 481/
990701 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504473239;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 40 e 41/030528.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Helena Ezequiel de Carvalho Amaral Pereira e Rui Miguel de Carva-
lho Amaral Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, dispensa-
da de caução, e com ou sem remuneração, consoante for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Miguel de Carvalho
Amaral Pereira, já nomeado gerente.

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

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º (of.) 40/

030528 � Cessação de funções da gerente: Dulce Maria de Bastos
Ferreira de Lourenço, por renúncia em 17 de Abril de 2003.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003156399

F. C. I. R. � INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 055/030528 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504714503; inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 51 e 53/030528.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º (n.º 1), 2.º e 3.º (n.º 1) do contrato

social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. C. I. R. � Instalações Técni-
cas Especiais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jacinto Freire de
Andrade, 3, 2.º esquerdo, Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena,
concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho e por grosso de
material eléctrico, instalações eléctricas, sistemas de vigilância, som,
T. V., mecânicas. Compra e venda de material informático, monta-
gem do mesmo, assistência técnica, comunicações e redes de sistemas
e formação profissional na área da informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 42 500 euros, pertencente ao sócio, Fernando dos
Santos Costa, uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Rosa Maria Almeida Carvalho Costa, e outra do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio, Isaac Fernando Carvalho Costa.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2000272029

MC CAIN PORTUGAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 462/
030514 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503478059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/030514.

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

Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247, Edifício
São José, escritório 202, freguesia de Cascais.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003121048

S. O. � INTERVENÇÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6196/
890707 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502196602;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 5/030509.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 11.º, alínea b) do 13.º e 14.º (n.º 3) do

contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

Composição

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por três, cinco ou sete membros, consoante em
cada exercício for estipulado pela assembleia geral, devendo um deles,
a designar pela assembleia geral, exercer as funções de presidente.

ARTIGO 13.º

Responsabilização da sociedade

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador que tenha recebido delega-

ção do conselho ou de mandatário da sociedade. Nestes casos, os
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poderes são definidos pelos exactos limites da delegação ou procura-
ção, a delegação basta ser exarada em acta de reunião do conselho de
administração.

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho reunirá, pelo menos uma vez por mês e, ainda,
sempre que convocado pelo seu presidente ou por dois dos seus admi-
nistradores.

2 � Os administradores ausentes poderão fazer-se representar por
outro administrador, nos termos da lei.

3 � Para que o conselho possa deliberar é necessário que estejam
presentes ou representados dois, três ou quatro dos seus membros,
consoante a sua composição seja de três, cinco ou sete membros,
respectivamente.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003157948

PERÍCIA � IMÓVEIS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 041/
010226 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505262738;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/030507.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração.
Administrador único: Carlos José de Oliveira Cristóvão.
Fiscal único: Albuquerque, Aragão e Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por João Florêncio Vicente de
Carvalho; suplente: Manuel Aragão Salvado.

Período: 2003/2005.
Data: 10 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003156968

TECNIGESTE � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 028/
030516 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500865450;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/030516.

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

Facto: alteração de sede.
Sede: Rua de Rogério Paulo, 28, Tercena, Barcarena, concelho de

Oeiras.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003207481

ROMEPOP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 687/
001018 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504983849;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresen-
tações: 2 e 3/030527.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor

nominal de 45 000 euros pertencente ao sócio Ioan Pop e uma de
5000 euros pertencente à sócia Ana Isabel Ribeiro Afonso Pop.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Ioan Pop.
Data da deliberação: 6 de Maio de 2003.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003238433

MOUFILCAR, REPARAÇÃO E COMÉRCIO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 875 (Sintra).

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 30/030515 �
Cessação de funções de gerente de Sérgio Miguel Mendes Moreira
Mouta, por renúncia em 30 de Março de 2003.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 31/030515 � Designação para
gerente de Sónia Cristina Mendes Moreira Mouta, casada, Rua de
Moreira Cardoso, 2, 1.º, apartamento 4, Amadora, em 30 de Março
de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003206329

ABIDATA � COMÉRCIO DE BORRACHA
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3730 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501500804;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/030506.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 11/030506 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003167510

RAINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2572 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500958912.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/030506 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003167528

NG, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 262 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503973076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 10 e 11/030507.
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Certifico que cessou funções de gerente Jorge Manuel da Silva Neto
Gonçalves por renúncia em 27 de Março de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NG, Sistemas de Informação, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Afonso, lote M-10, no Cacém, fregue-
sia de Agualva, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, sendo cada uma delas pertença dos
sócios Pedro Alexandre dos Santos Ferreira e Maria Elisabete Antunes
dos Santos.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertence a dois
gerentes, nomeados em assembleia geral, sem remuneração, se tal for
deliberado, ficando desde já designados gerentes os sócios Pedro Ale-
xandre dos Santos Ferreira e Maria Elisabete Antunes dos Santos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185380

CASACA, SILVA & CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2527 (Sintra);  identif icação de pessoa colectiva
n.º 500908486.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 40/030507 �
Cessação de funções de gerente de Augusto José Casaca, por destitui-
ção em 31 de Março de 2003.

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 41/030507 � Designação para ge-
rente de Rui Miguel Correia Casaca, solteiro, Rua de Rodrigo Albuquerque
e Melo, 13, 5.º C, Linda-a-Velha, em 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003156941

VINAGRE & ROCHA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 457 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504017497;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: (of.) 15 e
17/030508.

Certifico que cessou funções de gerente Orlando Manuel Velez Vi-
nagre e Leonor Joana Rocha Velez Vinagre por renúncia em 28 de
Novembro de 2001.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, com reforço de
capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º (§ 2.º).

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Paula Alexandra Alves Pinto, e Bruno Miguel
Alves Pinto.

4.º

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

Gerente designada: Maria de Lurdes Alves Ovelha Pinto.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003132040

P. M. M. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7070 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502734507;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 50/030508.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 5.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma de
1900 euros do sócio Pedro Manuel Monteiro Salazar Leite: uma do
valor de 937,74 euros e outra do valor nominal de 1412,26 euros,
ambas pertencentes à sócia Maria Cristina de Castro Salazar Leite,
sendo esta última seu bem próprio; e uma de 750 euros, pertencentes
em comum e partes iguais aos sócios Pedro Manuel Monteiro Salazar
Leite e Gonçalo de Castro Salazar Leite.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003170022

SOCIPRIME, EVENTOS E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 910 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505242869;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/030508.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a usar a firma SOCIPRIME, Gestão de
Recursos Humanos, L.da

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000837174

OS CUSQUINHOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 314 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503544906;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 45/030508.

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

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 45/030508 � Dissolução e en-
cerramento da liquidação.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000809014

IRCOFARMA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 759 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505825082;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/030508.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 60/030508 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828238

MARTINS & IRMÃO � INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4583 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501859446;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/030509.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639,37 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de
59 855,75 euros, pertencente ao sócio Arlindo Vicente Coelho
Martins, outra de 44 891,81 euros pertencente á sócia Maria da Na-
tividade Vicente Cortez Martins e outra de 44 891,80 euros perten-
cente à sócia Maria José Vicente Cortez.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003170294

LX EXPRESSO � TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9030 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503250503;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 36/030512.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 59 855,74 euros para 100 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no va-
lor nominal de 12 000 euros pertencente ao sócio José Alberto de
Oliveira Mendes, uma no valor nominal de 12 000 euros pertencente
ao sócio Armindo Alberto da Veiga Fernandes; uma no valor nominal
de 12 000 euros pertencente ao sócio Manuel dos Reis Simões; uma no
valor nominal de 26 000 euros pertencente ao sócio Luís António
Nogueira; uma no valor nominal de 26 000 euros pertencente à sócia
Filomena Augusta Martinho Pimenta Nogueira; uma no valor nominal
de 12 000 euros pertencente ao sócio Eduardo Jorge Delgado Henriques.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003170324

QUISONHO � LAVORES E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8244 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503047015.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 26/030522 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245812

MONFOTEX � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 754 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503501778;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: (of.) 29/030515.

Certifico que cessou funções de gerente Nelson Fonseca da Silva
por renúncia em 29 de Abril de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Amélia
Falua de Oliveira da Silva e Ana Rute Oliveira da Silva.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003205705

PAIVA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2452 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500887624;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/030515.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 39/030515 �
Cessação de funções de gerente de Levi de Paiva Marques, por renún-
cia em 16 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003207023

CARLOS FERNANDES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 625-A
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505837994; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 36/030515.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º (n.º 1) e 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Fernandes � Mediação de
Seguros, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta da Infanta D.
Isabel de Portugal, 11-A/B, loja esquerda, Massamá Norte, freguesia
de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e é representado por uma quota do valor nominal
de 50 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Ramos
Fernandes.

2 � O sócio único poderá, relativamente à prestação de suprimen-
tos em dinheiro ou outra coisa fungível, fixar quaisquer condições ou
juros, bem como poderá fazer à sociedade prestações suplementares
de capital, até ao montante global de 60 000 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003157050
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GINALVES � COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 632 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505655810;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 72/030515.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 72/030515 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 17 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003185739

DONNA HABILIS, ATELIER DE ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 849 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505360640.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 83/030515 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828262

CEM POR CENTO � REPRESENTAÇÕES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9890 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465569;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 23 e 24/030516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 15 000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º (n.º 1) e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cem por Cento � Representa-
ções e Pinturas, L.da, com sede na Rua de José Afonso, 24-A, na lo-
calidade e freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � [...]

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 10 000 euros do sócio António Alberto da Conceição
Pacheco, e outra do valor nominal de 5000 euros da sócia Maria
Teresa Rodrigues Lourenço da Conceição Pacheco.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834663

ANTENOR & DUARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 026 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503491896.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/030516.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 12,02 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 5.º

Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Luís Antenor Borges Duarte � 2500 euros.
2 � João Manuel Borges Duarte � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003207090

DIGIPAINEL � IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 227 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503955370;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 23 50 e 51/
030519.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º (corpo), 2.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade adopta a firma DIGIPAINEL, Multimédia, L.da, e tem
a sua sede na Granja Parque, armazém 4, Recta da Granja, Campo
Raso, freguesia de Santa Maria, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de impressão digital;
comercialização, importação, exportação e representação de todos
os materiais relacionados com multimedia, imagem, som, impressão
digital e mobiliário industrial.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 247 000 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828270

RACSI � CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 321 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506270637.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 55/031001 �
Deslocação de sede para a Estrada do Algueirão, lote 32, Algueirão,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005769142

COSTA & LEAL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 341 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505557827;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 65/20031002.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005769568
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INSTRUI � FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 826 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504094432;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: Of. 21-22/20031003.

Certifico que cessou funções de gerente, Eduardo Jorge da Costa
Medeiros, por renúncia, em 3 de Julho de 2003.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o pacto social quanto
aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º e 8.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bons Amigos, 2,
1.º, B, Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
e assessoria nas áreas de gestão informática e imobiliária e prestação
de serviços de formação profissional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, que são as seguintes: uma quota do
valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Luís Alberto
Fernandes de Azevedo Carneiro Martins; uma quota do valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencente ao sócio João Tiago Laginha de Aze-
vedo Carneiro Martins; uma quota do valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Luís Afonso Laginha de Azevedo Carneiro
Martins.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Luís Alberto
Fernandes de Azevedo Carneiro Martins, já nomeado gerente.

ARTIGO 8.º

1 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
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.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005746096

PORTUCEL EMBALAGEM � EMPRESA PRODUTORA
DE EMBALAGENS DE CARTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8185 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503060747.

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

Inscrição n.º 18, apresentações n.os 76-77/20031003.
Designação dos órgãos sociais em 27 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Enrique Isidro Rincón,

casado, Rua de D. Afonso Henriques, 403, Monte do Estoril; vogais �
Fernando Padrón Estarriol, casado, Molino de la Hoz, 125-B, Las
Rozas, Madrid; Juan Jordano Perez, casado, Calle Dalia, 60, duplex B,
Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid; Paulo Manuel Ferreira Sobral,
casado, Rua de Justa Ferreira Dias, Oliveirinha, Aveiro; e António
Casalta Nabais, casado, Rua de Eça de Queirós, lote 7, Oliveira do
Hospital.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves e Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 3523, 1.º,
Porto, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor
oficial de contas; suplente � António Dias e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, re-
presentada por António Marques Dias, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850144

SPM � CONSULTADORIA, TECNOLOGIA E FORMAÇÃO
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 644 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505629097.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 38/20020807.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito

pelas sócias Ascenção Filomena Dias Marques da Cruz e Ilda Maria
Catarino Fernandes Gama, com a quantia de 134 137$ cada um e pela
sócia Maria José Roldão Batista de Carvalho, com a quantia de 134 136$.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ascenção Filomena Dias Marques da Cruz, 1666,67 euros;
2) Ilda Maria Catarino Fernandes Gama, 1666,67 euros; e
3) Maria José Roldão Batista de Carvalho, 1666,66 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003208437

GARDENA PORTUGAL � PRODUTOS PARA JARDINS
E BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 426 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502686430.

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

Inscrição n.º 11, averbamento n.º 5, apresentação n.º 74/20031003.
Recondução do gerente Nuno José da Conceição Lourenço, em 24 de

Setembro de 2003.
Prazo: até 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850241

RÁDIO OCIDENTE � COOPERATIVA DE SERVIÇOS
RADIOFÓNICOS LOCAIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501664645;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 53/20031006.

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

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002547360

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS,
LEAL & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 049 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504722948.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/20031007.
Cessação de funções de gerente de Albino Fernando de Jesus Men-

des, por renúncia, em 14 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002547955
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SOL E LUAR � PROMOÇÃO DE EVENTOS, LAZER
E AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 324 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506265340;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/20031007.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005783633

EQUIDUO � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS
EQUESTRES E DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 605 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505966387;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20030529.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/20030529.
Cessação de funções de gerente de Fernando Mário da Costa Xavier

Vieira, por destituição, em 30 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246351

OFCEP-OFFICE CENTRE PORTUGAL
EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 437 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503789372; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 8 e 9/20030916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 17, apresentação n.º 8/20030916, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Jacques Levy.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Agosto de 2003.
Inscrição n.º 21, apresentação n.º 9/20030916.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Theodorus Wilhelm Cornelis Maria Van Bradenburg, ca-

sado, Wolterbeerweg 23, 6862 BE Oosterbeer, Holanda.
Período: para completar o triénio de 2002-2004.
Data da deliberação: 15 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000246350

RUBINEIRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 808 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503889423;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20030519.

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

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 6/20030519.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Março de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246349

M. RAMOS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 361 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505248476; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 14-16/20031021.

Certifico que cessou funções de gerente Miguel José Ramos Inês, por
renúncia, em 30 de Julho de 2003; foi ainda alterado parcialmente o
pacto social quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e é
representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, tituladas uma
por cada um dos sócios.

Gerente designado: Bruno Miguel Alves Amaral.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000246381

MEDIA L � CONSULTORIA LINGUÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 040 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505070898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020826.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/20020826.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246380

PALRICAR 4 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9262 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503294861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentação: 58-59/20031031.

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

Cessação de funções de gerente, por renúncia, de Joaquim Henrique
Domingos dos Santos e Henrique Jorge Moura dos Santos, em 20 de
Outubro de 2003.

Designação para gerentes de Pedro Miguel Caetano Brites, em 20 de
Outubro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246379

SOPITADOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 466/
961126 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503789186;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 8-10/20030508.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 4.º e 7.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:
4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
105 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
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nominal de 35 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Francisco Dantas de Lima, Filipe Manuel Bernardo de Sá Araújo
e António José Cerqueira Barros de Sá.

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assina-
tura de apenas um gerente, em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 8/20030508, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Rosa Cristina Regalado Oliveira,

por renúncia, em 11 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000246377

CASA DE REPOUSO DE PORTO SALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 300/
960902 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503729760;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/20030508.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O objecto social consiste em lar para idosos, centro de dia e apoio
domiciliário.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000246376

QUIPROSOL GRUPO � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 530 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503632783; inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 4-6/20030314.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5985,58 euros para 100 000 euros, tendo sido
alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de QUIPROSOL � Ex-
ploração de Clínicas de Estética e Nutrição, L.da e tem a sua sede na
Rua de Agualva dos Açores, 5 a 7, Alto de Colaride, freguesia de
Agualva, concelho de Sintra.

2 � 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 representação no território naci-
onal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: consultas de nutrição, fisioterapia e
comercialização de produtos dietéticos, tratamentos de estética e
exploração de clínicas de estética e nutrição.

3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 75 000 euros, do sócio

João Basílio de Jesus; e uma de 25 000 euros, da sócia Maria Palmira
Duarte Simas.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções a fixar em assembleia geral e a sociedade poderá exigir dos só-
cios prestações suplementares de capital, proporcionais às quotas de
cada um, até ao montante de 100 000 euros.

6.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios João Basílio de
Jesus e Maria Palmira Duarte Simas.

3 � Até deliberação em contrário a ser tomada em assembleia geral,
os gerentes não têm direito a qualquer remuneração.

4 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra, venda e alienação de bens móveis e imóveis, com
a assinatura de um gerente.

5 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

6 � Em caso algum, a gerência poderá vincular a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente le-
tras de favor, fianças e abonações.

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. 1000246375

O PETIZ DO ALVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2158 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500717095;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 37/021001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000246374

IMOSPACE, ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 668 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20031013.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOSPACE, Administração de
Empreendimentos Urbanísticos, L.da e tem a sua sede na Rua do Pro-
fessor Agostinho da Silva, 14, atelier 2, Urbanização Tapada das
Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: administração de condomínios e
empreendimentos urbanísticos.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada um dos sócios José Luís da Silva Barroca e
Maria da Conceição de Almeida Duarte Barroca.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do capital
social e na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos referidos dois sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
de apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000246373

XFARMA � NUTRIÇÃO E PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 488 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505499401;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 28-29/20030519.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 5.º (corpo), os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 17 500 euros, pertencente à sócia Eneida Maria Sameiro
Dias Claro, e outra do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao
sócio Carlos António Neves de Figueiredo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam a cargo dos sócios Eneida Maria Sameiro
Dias Claro e Carlos António Neves de Figueiredo, já nomeados ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003229949

RMS � CONSULTADORIA E SERVIÇOS GLOBAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 391 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503568198;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20030519.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 25/20030519.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003256334

JOSÉ MARQUES BRÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 942 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504117483;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20030520.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 22/20030520.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito

pelo único sócio.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócio e quota:
1) José Marques Brás, 5000 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003207740

LOCAPARQUE � SOCIEDADE DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 984/
020220 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504948431;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 29-30/20030528.

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

Inscrição n.º 1, apresentações n.os 29-30/20030528, averbamento
n.º 3.

Cessação de funções dos administradores António Manuel Alves
Romão Mota e António Gabriel Barros Gonçalves Bastos, por renún-
cia, em 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003178660



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 17 de Fevereiro de 2004 3798-(105)

CONSTANTINO & CONCEIÇÃO
COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 795 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505504111;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/030401.

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

Inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/030401.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003172220

ABÍLIO A. E. ROCHA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 606 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504498371;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 62/20030530.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 62/20030530.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Março de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828343

CONHECER MAIS II � CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 272/
20020618 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 506128679; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: of. 16 e 20/20030521.

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

Inscrição n.º 5, Of. apresentação n.º 16/20030521, averbamento
n.º 1.

Cessação de funções do gerente Fernando Augusto Magalhães Alves
da Cunha, por renúncia, em 9 de Maio de 2003.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: a não sócia Tatiana Patrícia de Oliveira

Fernandes Trindade, casada, Urbanização Casal da Paródia, lote 60,
Torres Vedras.

Data: 9 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003245634

PAPELACO TI, SOLUÇÕES GLOBAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 156/
20000309 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503280550; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 27/
20030526.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Idalina da Ascensão

Ciríaco Carrilho Reigones Abade; vogais � Rute Isabel Ciríaco Carrilho
Reigones Abade, solteira, maior, Rua do Visconde Moreira Rey, 18,
Linda-a-Velha e Rui Jorge Medeiros Martins, casado, Rua do Viscon-
de Moreira Rey, 18, Linda-a-Velha.

Fiscal único: efectivo � Mariquito, Correia e Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Fran-
cisco Escarameia Mariquito, casado, Rua do Visconde Moreira Rey,
14, Linda-a-Pastora; suplente � José Martins Correia, divorciado, Rua
do Visconde Moreira Rey, 14, Linda-a-Pastora.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003270060

DOMINGOS & LOPES � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 801 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504869345;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030529.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5010 euros para 30 000 euros, tendo sido altera-
do o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais de 10 000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Luís António da Silva Domingos, Carlos
Manuel da Silva Lopes e Francisco Manuel Caeiro Nogueira Lopes.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003144323

P. E. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 908 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504113186;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20030512.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/20030512.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003170200

INGERPOWER, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 400 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504885405.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 55/20030513.
Cessação de funções de gerente de José Lopes dos Santos, por re-

núncia, em 11 de Março de 2003.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 56/20030513.
Designação para gerente de Pedro Miguel de Sousa dos Santos,

solteiro, Rua de Alexandre Herculano, célula A, 4.º, D, Belas, em 23 de
Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 2, apresentação n.º 57/20030513.
Deslocação de sede para a Rua de Olelas, 9, Sabugo, Pêro Pinheiro, Sintra.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005828254
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MÓVEIS JÓIA DE MASSAMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 738 (Sintra); inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 59/20030513.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 7.º n.º 1, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros, uma na
titularidade de cada uma das sócias Fátima Mascarenhas Góis Habib e
Chaina Lutfali Habib Naggi de Francisco.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados geren-
tes Fátima Mascarenhas Góis Habib e Chaina Lutfali Habib Naggi de
Francisco.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003204342

LARBIEN, COZINHAS, BANHO E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 692 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504305131; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/20030513.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20030513.
Deslocação de sede para a Praceta das Glicínias, 6, A, freguesia de

Agualva, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003192964

FAST-CLEAN, LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 023 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504436759.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 17/20030514.
Dissolução.
Designação de liquidatários: ambos os sócios.
Prazo para a liquidação: seis meses a contar de 2 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003206205

HIDRALMEC � HIDRÁULICA E MECÂNICA
DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 638 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505574292;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 64-66/20030515.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 7500 euros para 25 000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 25 000 euros, corres-
pondente à soma de três quotas: uma do valor nominal de 12 750 euros,
do sócio Armindo Marcos Eufrásio; e duas do valor nominal de
6125 euros, uma de cada um dos sócios Pedro Vítor Simões Mateus e
Ricardo Manuel Ferreira.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes, sendo
sempre necessária a do gerente Armindo Marcos Eufrásio; ou com a
assinatura de um procurador da sociedade.

Mais certifico que cessou funções de gerente Manuel João Prates
Moita Martins, por renúncia, em 24 de Abril de 2003; e foi designa-
do gerente Armindo Marcos Eufrásio.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000835228

MOUFILCAR II � COMÉRCIO DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 252 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505363062.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 32/20030515.
Cessação de funções de gerente de Sérgio Miguel Mendes Moreira

Mouta, por renúncia, em 30 de Março de 2003.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 33/20030515.
Designação para gerente de Sónia Cristina Mendes Moreira Mouta,

casada, Rua de Moreira Cardoso, 2, 1.º, apartamento 4, Amadora, em
30 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003206310

MÁRIO HENRIQUES COELHO � TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 916 (Sintra), identificação de pessoa colectiva n.º 505773376.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 18/20030520.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003207686

VITALFARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 970 (Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 9 e 10/20030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 9/20030904, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Laurent Jean René Fuchs.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Julho de 2003.
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Inscrição n.º 8, apresentação n.º 10/20030904.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Ana Bela Guedes Baptista Silva Abambres, casada, Rua da

Cidade de Rabat, 33, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2003212582

DISTA � PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9828 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500864055;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 33; números e
data das apresentações: 7 e 8/20030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, oram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 29, apresentação n.º 7/20030904, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Laurent Jean René Fuchs.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Julho de 2003.
Inscrição n.º 33, apresentação n.º 8/20030904.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Ana Bela Guedes Baptista Silva Abambres, casada, Rua da

Cidade de Rabat, 33, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2003212590

PARS � CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 323 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505642948;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 72/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º, 2.º n.º 1 e 3.º do contrato, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PARS � Consultoria e Pres-
tação de Serviços, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fonte, edifício Fórum,
piso 1, no lugar de Porto Salvo, freguesia de Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

2 � [...]

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: consultoria, marketing e prestação
de serviços a empresas, bem como comercialização e distribuição de
qualquer tipo de produtos, incluindo farmacêuticos.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005784826

ZELUZÁGUAS � COMÉRCIO MATERIAL ELÉCTRICO
E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 853 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504721453; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os

3, 4 e 5; números e data das apresentações: of. 20, 21, 22 e 23/
20030918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido e representado por
duas quotas, com os seguintes valores nominais: uma quota de
2500 euros, detida por José Joaquim Fernandes Amorim e uma quota
de 2500 euros, detida por Maria Odete Vieira Amorim.

2 � Por deliberação unânime, poderão ser exigidas prestações su-
plementares de capital, até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que esta
carecer, que vencerão juros ou não, conforme o que for deliberado
em assembleia geral.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 1, of. apresentação n.º 20/20030918, averbamento

n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel de Abreu da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Maio de 2000.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 21/20030918.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Maria Odete Vieira Amorim.
Data da deliberação: 4 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005778133

WILLI BLEULER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9879 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503575003;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20030908.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 3750 euros e outra com o valor nominal de 1250 euros,
pertencendo a primeira ao sócio Willi Jacob Bleuler e a segunda à
sócia Ana Maria de Abreu Branco.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula. 2005791504

STOCKVILLA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 099 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504786660;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/20031205.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 57/20031205.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: o não sócio Luís António Torres Barata de Vasconcelos,

divorciado, residente na Alameda da Guia, 59, 3.º, esquerdo, Cascais.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005818089



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20043798-(108)

ASTRAZENECA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8844 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502942240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e
datas das apresentações: 65/20030912 e 68/20031212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 65/20030912, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria de Fátima Pereira Rodrigues Gomes.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Junho de 2003.
Inscrição n.º 17, apresentação n.º 68/20031212 (complementar).
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: José Manuel da Silva dos Reis, casado, residente na Rua de

Teófilo Carvalho dos Santos, 6, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 29 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005784818

EASTELCO � CONSULTORIA E COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 802 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505774712;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 33 e 34/20030729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 33/20030729, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de órgãos sociais.
Vogal � José Pedro Pinto Nunes.
Fiscal único: efectivo � João Andrade Nunes; suplente � Víctor

Manuel Lopes Simões.
Causa: renúncia.
Datas: 30 de Julho de 2002, 26 de Março de 2003 e 27 de Março

de 2003.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 34/20030729.
Facto: nomeação de órgãos sociais.
Conselho de administração: vogais � Pedro Manuel Póvoa Cas-

cão, solteiro, maior, residente no edifício Eastécnica, Tagus Park,
Porto Salvo, Oeiras; e José Manuel Filgueiras de Figueiredo, separado
judicialmente, residente na Rua de Fez, 755, Porto.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Anchieta, 5, 3.º,
Lisboa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, revisor oficial
de contas; suplente � Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, revisor
oficial de contas, casado, residente na rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa.

Período: para completar o mandato em curso.
Data da deliberação: 15 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005760200

TELINDUS � COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 184 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503270350;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 47/20030807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º n.º 1 do contrato, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma TELINDUS � Comunicações e
Serviços, S. A. e tem sede social na Rua de Afonso Praça, 30, edifício
Torre de Monsanto, 5, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005784800

GABRIEL GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 219 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503688355;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 59/20031125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º e 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O sue objecto consiste na actividade de construção civil, por conta
própria ou por empreitadas, de obras públicas e particulares, orienta-
ção e administração de empreitadas, acabamentos na construção, re-
modelações, canalizações e electricidade, compra de prédios e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481,96 euros e corresponde a duas quotas pertencentes ao sócio José
Gabriel Ferreira Gomes, uma no valor nominal de 3740,98 euros e
outra de 3366,88 euros e outra pertencente à sócia Maria Fernanda
Guedes Teixeira, no valor nominal de 374,10 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005887641

HISSA � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 293 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500294720; inscrição n.º 9, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e
inscrição n.º 10; números das apresentações: 54, 55-59 e 60.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º e 5.º a 28.º, tendo o contrato ficado com a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HISSA � Gestão e Administração de
Empreendimentos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede para qual-
quer outro local do concelho da sede ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a aquisição de prédios urbanos e de terrenos,
para ulterior construção ou revenda e aquisição de bens imóveis,
designadamente, participações sociais.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, representado por 5000 ac-
ções, do valor nominal de 50 euros cada uma, totalmente realizado.

2 � As acções serão nominativas e são representadas por títulos
de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, po-
dendo as acções tituladas ser convertíveis em escriturais e as escriturais
em tituladas.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o carimbo da sociedade e assinados pelo
presidente do conselho de administração ou por dois administradores,
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podendo as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social, os accionistas têm direito de pre-
ferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão de
acções.

ARTIGO 7.º

É permitido à sociedade, adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes da lei, ou outros mais amplos que legalmente venham a ser fixa-
dos e realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham registada em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou em instituições de crédito.

2 � Às assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas, os membros do conselho de administração e os
revisores que tenham examinado as contas.

ARTIGO 10.º

A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o voto poderão agrupar-se de forma a que
esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral por procurador que poderá ser ou não accionista.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar desde que estejam presentes ou representados accionistas com, pelo
menos, 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deli-
berar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 14.º

Nas convocatórias das assembleias gerais, poderá desde logo, ser
fixada 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, devendo mediar entre as duas datas mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

Quando a assembleia geral estiver em condições de funcionar, mas
não seja possível concluir os trabalhos, prosseguirá a mesma no dia e
hora que o presidente da mesa logo anunciar, não excedendo porém,
90 dias.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, a eleger pela assembleia geral,
quadrienalmente.

ARTIGO 17.º

Os membros da mesa da assembleia geral, bem como os titulares de
quaisquer órgãos sociais, podem ser escolhidos de entre não accionis-
tas da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, por convocação
do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único, relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa e solicitação do
conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas que, nos
termos da lei, reunam as condições necessárias para requererem a
convocação da assembleia geral.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida ao seu
presidente pelo conselho de administração, fiscal único ou accionista,
deverá o pedido de convocação ser acompanhado de um sucinto e
claro relatório susceptível de permitir ao presidente não só fazer uma
análise sumária dos assuntos que comporta, como fornecer aos ac-
cionistas elementos que lhes permitam estudar os pontos a apreciar e
debater.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de administrador, a aprovação das
contas, a alteração do pacto social, a remuneração ou a atribuição de
prémios aos órgãos sociais, só serão válidas quando aprovadas pela
maioria de 60% do capital social.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um presidente vitalício e dois ou quatro
vogais, eleitos pela assembleia geral, quadrienalmente.

2 � Será presidente do conselho de administração vitalício, o en-
genheiro António de Resende Valadas Fernandes, que terá o direito
especial e irrevogável de, com a sua única assinatura, representar e
vincular a sociedade em todos e quaisquer negócios jurídicos, sejam de
alienação, oneração ou quaisquer outros que caibam nos poderes do
conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração da sociedade estão
dispensados da prestação de caução salvo quando o contrário seja
deliberado na assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 21.º

No caso de impedimento definitivo de qualquer membro do conse-
lho de administração, caberá a este deliberar quem irá preencher a
vaga até ao termo do mandato.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, sempre
que o presidente do conselho de administração ou qualquer adminis-
trador o convoque.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º, as delibera-
ções do conselho de administração são tomadas por maioria simples
dos votos dos membros presentes, tendo o presidente, em caso de
empate, voto de qualidade.

3 � Cabe ao conselho de administração designar o secretário da
sociedade.

ARTIGO 23.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos po-
deres de representação e gestão da sociedade, designadamente, os re-
feridos no artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção do presidente do con-
selho de administração ou pela intervenção conjunta de três adminis-
tradores, salvo nos actos de mero expediente, em que é bastante a
intervenção de apenas um administrador. São actos de mero expe-
diente aqueles que não constituem a sociedade em obrigações, nem
modificam ou extinguem os seus direitos, no todo ou em parte.
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2 � Qualquer administrador poderá, mediante procuração, dele-
gar os seus poderes em outro administrador ou noutros administra-
dores.

3 � A sociedade poderá nomear procurador para a representar em
quaisquer actos de alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis,
bem como no exercício de funções de administração geral.

CAPÍTULO V
Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão uma sociedade de revisores oficiais de contas ou
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos.

2 � Compete ao fiscal único, nos termos da lei, os mais amplos
poderes de fiscalização dos actos de administração da sociedade, bem
como da legalidade, regularidade e pontualidade com que os mesmos
são praticados e executados.

ARTIGO 26.º

O ano social coincide com o ano fiscal.

ARTIGO 27.º

1 � Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos 50% aos accionistas, salvo se por maioria de 60% do capital
social for de outro modo deliberado.

2 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, poderá deliberar distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre os lucros ou reservas no decurso de um exercício nos termos
da lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração, que ao tempo
estiverem em exercício.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 6, apresentações n.os 55-59/20030827, averbamento

n.º 2.
Facto: cessação de funções dos órgãos sociais.
Administradores: António de Resende Valadas Fernandes, António

Garcia Benito Valadas Fernandes e Luís Carlos Garcia Benito Valadas
Fernandes.

Fiscais: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas e José Barata Fernandes.

Causa: renúncia.
Data: 1 de Abril de 2003 e 21 de Abril de 2003, respectivamente.
Inscrição n.º 10, apresentação n.º 60/20030827.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António de Resende

Valadas Fernandes; vogais � António Garcia Benito Valadas
Fernandes, Luís Carlos Garcia Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria
Garcia Benito Valadas Fernandes Hissa e João Paulo Abally Pereira
da Silva Pinto.

Fiscal único: efectivo � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Barata Fernandes.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966169

GERIL II � PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 290 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504044087;
inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 53 e 54/
20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º e 5.º a 28.º, tendo o contrato ficado com a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GERIL II � Participações, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede para qual-
quer outro local do concelho da sede ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por único objecto a gestão de participações
sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
de gestão às sociedades em que possuam participações, de acordo com
os presentes estatutos e a lei aplicável.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 42 900 000 euros, representado por
858 000 acções, do valor nominal de 50 euros cada uma, totalmente
realizado.

2 � As acções serão nominativas e são representadas por títulos
de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por agrupamento de subdivisão.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, po-
dendo as acções tituladas ser convertíveis em escriturais e as escriturais
em tituladas.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o carimbo da sociedade e assinados pelo
presidente do conselho de administração ou por dois administradores,
podendo as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social, os accionistas têm direito de pre-
ferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão de
acções.

ARTIGO 7.º

É permitido à sociedade, adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes da lei, ou outros mais amplos que legalmente venham a ser fixa-
dos e realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou em instituições de crédito.

2 � As assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas, os membros do conselho de administração e os
revisores que tenham examinado as contas.
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ARTIGO 10.º

A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o voto poderão agrupar-se de forma a que
esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral por procurador que poderá ser ou não accionista.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar desde que estejam presentes ou representados accionistas com, pelo
menos, 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deli-
berar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 14.º

Nas convocatórias das assembleias gerais, poderá desde logo, ser
fixada 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, devendo mediar entre as duas datas mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

Quando a assembleia geral estiver em condições de funcionar, mas
não seja possível concluir os trabalhos, prosseguirá a mesma no dia e
hora que o presidente da mesa logo anunciar, não excedendo porém,
90 dias.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, a eleger pela assembleia geral,
quadrienalmente.

ARTIGO 17.º

Os membros da mesa da assembleia geral, bem como os titulares de
quaisquer órgãos sociais, podem ser escolhidos de entre não accionis-
tas da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, por convocação
do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único, relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa a solicitação do
conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas que, nos
termos da lei, reunam as condições necessárias para requererem a
convocação da assembleia geral.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida ao seu
presidente pelo conselho de administração, fiscal único ou accionista,
deverá o pedido de convocação ser acompanhado de um sucinto e
claro relatório susceptível de permitir ao presidente não só fazer uma
análise sumária dos assuntos que comporta, como fornecer aos ac-
cionistas elementos que lhes permitam estudar os pontos a apreciar e
debater.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de administrador, a aprovação das
contas, a alteração do pacto social, a remuneração ou a atribuição de
prémios aos órgãos sociais, só serão válidas quando aprovadas pela
maioria de quatro quintos do capital social.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um presidente vitalício e dois ou quatro
vogais, eleitos pela assembleia geral, quadrienalmente.

2 � Será presidente do conselho de administração vitalício, o en-
genheiro António de Resende Valadas Fernandes, que terá o direito
especial e irrevogável de, com a sua única assinatura, representar e
vincular a sociedade em todos e quaisquer negócios jurídicos, sejam de
alienação, oneração ou quaisquer outros que caibam nos poderes do
conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração da sociedade estão
dispensados da prestação de caução salvo quando o contrário seja
deliberado na assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 21.º

No caso de impedimento definitivo de qualquer membro do conse-
lho de administração, caberá a este deliberar quem irá preencher a
vaga até ao termo do mandato.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, sempre
que o presidente do conselho de administração ou qualquer adminis-
trador o convoque.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º, as delibera-
ções do conselho de administração são tomadas por maioria simples
dos votos dos membros presentes, tendo o presidente, em caso de
empate, voto de qualidade.

3 � Cabe ao conselho de administração designar o secretário da
sociedade.

ARTIGO 23.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos po-
deres de representação e gestão da sociedade, designadamente, os re-
feridos no artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção do presidente do con-
selho de administração ou pela intervenção conjunta de três adminis-
tradores, salvo nos actos de mero expediente, em que é bastante a
intervenção de apenas um administrador. São actos de mero expedi-
ente aqueles que não constituem a sociedade em obrigações, nem
modificam ou extinguem os seus direitos, no todo ou em parte.

2 � Qualquer administrador poderá, mediante procuração, delegar
os seus poderes em outro administrador ou noutros administradores.

3 � A sociedade poderá nomear procurador para a representar em
quaisquer actos de alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis,
bem como no exercício de funções de administração geral.

CAPÍTULO V
Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão uma sociedade de revisores oficiais de contas ou
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos.

2 � Compete ao fiscal único, nos termos da lei, os mais amplos
poderes de fiscalização dos actos de administração da sociedade, bem
como da legalidade, regularidade e pontualidade com que os mesmos
são praticados e executados.

ARTIGO 26.º

O ano social coincide com o ano fiscal.

ARTIGO 27.º

1 � Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distribu-
ídos 50% aos accionistas, salvo se por maioria de quatro quintos do
capital social for de outro modo deliberado.

2 � O conselho de administração, com o consentimento do fiscal
único, poderá deliberar distribuir aos accionistas adiantamentos sobre
os lucros ou reservas no decurso de um exercício nos termos da lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração, que ao tempo
estiverem em exercício.
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Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 10, apresentação n. 54/20030827.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António de Resende Valadas

Fernandes; vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís
Carlos Garcia Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Benito
Valadas Fernandes e João Paulo Abally Pereira da Silva Pinto.

Fiscal único: efectivo � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Barata Fernandes.

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

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966193

GERIL � INVESTIMENTOS � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9770 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502031018;
inscrições n.os 26 e 27; números e data das apresentações: 47 e 48/
20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º e 5.º a 28.º, tendo o contrato ficado com a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GERIL � Investimentos, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede para qual-
quer outro local do concelho da sede ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por único objecto, a gestão de participações
sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
de gestão às sociedade em que possua participações, de acordo com os
presentes estatutos e na lei aplicável.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 12 730 000 euros, representado por
254 600 acções, do valor nominal de 50 euros cada uma, totalmente
realizado.

2 � As acções serão nominativas e são representadas por títulos
de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por agrupamento de subdivisão.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, po-
dendo as acções tituladas ser convertíveis em escriturais e as escriturais
em tituladas.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o carimbo da sociedade e assinados pelo
presidente do conselho de administração ou por dois administradores,
podendo as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social, os accionistas têm direito de pre-
ferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão de
acções.

ARTIGO 7.º

É permitido à sociedade, adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes da lei, ou outros mais amplos que legalmente venham a ser fixa-
dos e realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham registada em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou em instituições de crédito.

2 � Às assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas, os membros do conselho de administração e os
revisores que tenham examinado as contas.

ARTIGO 10.º

A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o direito de voto poderão agrupar-se de for-
ma a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral por procurador que poderá ser ou não accionista.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar desde que estejam presentes ou representados accionistas com, pelo
menos, 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deli-
berar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 14.º

Nas convocatórias das assembleias gerais, poderá desde logo, ser
fixada 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, devendo mediar entre as duas datas mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

Quando a assembleia geral estiver em condições de funcionar, mas
não seja possível concluir os trabalhos, prosseguirá a mesma no dia e
hora que o presidente da mesa logo anunciar, não excedendo porém,
90 dias.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, a eleger pela assembleia geral,
quadrienalmente.

ARTIGO 17.º

Os membros da mesa da assembleia geral, bem como os titulares de
quaisquer órgãos sociais, podem ser escolhidos de entre não accionis-
tas da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, por convocação
do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único, relativos ao ano económico findo;
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b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa e solicitação do
conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas que, nos
termos da lei, reunam as condições necessárias para requererem a
convocação da assembleia geral.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida ao seu
presidente pelo conselho de administração, fiscal único ou accionis-
tas, deverá o pedido de convocação ser acompanhado de um sucinto
e claro relatório susceptível de permitir ao presidente não só fazer
uma análise sumária dos assuntos que comporta, como fornecer aos
accionistas elementos que lhes permitam estudar os pontos a apreciar
e debater.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de administrador, a aprovação das
contas, a alteração do pacto social, a remuneração ou a atribuição de
prémios aos órgãos sociais, só serão válidas quando aprovadas pela
maioria de quatro quintos do capital votante.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um presidente vitalício e dois ou quatro
vogais, eleitos pela assembleia geral, quadrienalmente.

2 � Será presidente do conselho de administração vitalício, o en-
genheiro António de Resende Valadas Fernandes, que terá o direito
especial e irrevogável de, com a sua única assinatura, representar e
vincular a sociedade em todos e quaisquer negócios jurídicos, sejam de
alienação, oneração ou quaisquer outros que caibam nos poderes do
conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração da sociedade estão
dispensados da prestação de caução salvo quando o contrário seja
deliberado na assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 21.º

No caso de impedimento definitivo de qualquer membro do conse-
lho de administração, caberá a este deliberar quem irá preencher a
vaga até ao termo do mandato.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, sempre
que o presidente do conselho de administração ou qualquer adminis-
trador o convoque.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º, as delibera-
ções do conselho de administração são tomadas por maioria simples
dos votos dos membros presentes, tendo o presidente, em caso de
empate, voto de qualidade.

3 � Cabe ao conselho de administração designar o secretário da
sociedade.

ARTIGO 23.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos po-
deres de representação e gestão da sociedade, designadamente, os re-
feridos no artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção do presidente do con-
selho de administração ou pela intervenção conjunta de três adminis-
tradores, salvo nos actos de mero expediente, em que é bastante a
intervenção de apenas um administrador. São actos de mero expe-
diente aqueles que não constituem a sociedade em obrigações, nem
modificam ou extinguem os seus direitos, no todo ou em parte.

2 � Qualquer administrador poderá, mediante procuração, delegar
os seus poderes em outro administrador ou noutros administradores.

3 � A sociedade poderá nomear procurador para a representar em
quaisquer actos de alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis,
bem como no exercício de funções de administração geral.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão uma sociedade de revisores oficiais de contas ou

revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos.

2 � Compete ao fiscal único, nos termos da lei, os mais amplos
poderes de fiscalização dos actos de administração da sociedade, bem
como da legalidade, regularidade e pontualidade com que os mesmos
são praticados e executados.

ARTIGO 26.º

O ano social coincide com o ano fiscal.

ARTIGO 27.º

1 � Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos 50% aos accionistas, salvo se por maioria de quatro quintos do
capital votante for de outro modo deliberado.

2 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, poderá deliberar distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre os lucros ou reservas no decurso de um exercício nos termos
da lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração, que ao tempo
estiverem em exercício.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 27, apresentação n.º 48/20030820.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António de Resende

Valadas Fernandes; vogais � António Garcia Benito Valadas
Fernandes, Luís Carlos Garcia Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria
Garcia Benito Valadas Fernandes e João Paulo Abally Pereira da Silva
Pinto.

Fiscal único: efectivo � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Barata Fernandes.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966185

NETO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3348 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501371303;
número e data da apresentação: 5804/20010725.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000125136

LISPRENE � PROJECTOS MECÂNICOS E FABRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2596 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500769281;
número e data da apresentação: 5792/20010725.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000125135
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SOCIEPAR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 672 (Oeiras); inscrição n.º 19, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; nú-
meros e datas das apresentações: 44 a 46/20030820 e 37/20031209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados os
artigos 1.º, 2.º, 5.º e 28.º, tendo o contrato ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOCIEPAR � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede para qual-
quer outro local do concelho da sede ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por único objecto, a gestão de participações
sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
de gestão às sociedade em que possua participações, de acordo com os
presentes estatutos e na lei aplicável.

CAPÍTULO II
Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 863 250 euros, representado por
1 175 000 acções, do valor nominal de 4,99 euros cada uma, total-
mente realizado.

2 � As acções serão nominativas e são representadas por títulos
de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por agrupamento de subdivisão.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, po-
dendo as acções tituladas ser convertíveis em escriturais e as escriturais
em tituladas.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o carimbo da sociedade e assinados pelo
presidente do conselho de administração ou por dois administradores,
podendo as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada ou por
mandatários da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social, os accionistas têm direito de pre-
ferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição
das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão de
acções.

ARTIGO 7.º

É permitido à sociedade, adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes da lei, ou outros mais amplos que legalmente venham a ser fixados
e realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos
interesses sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

CAPÍTULO III
Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as

substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham registada em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou em instituições de crédito.

2 � Às assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas, os membros do conselho de administração e os
revisores que tenham examinado as contas.

ARTIGO 10.º

A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o direito de voto poderão agrupar-se de for-
ma a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral por procurador que poderá ser ou não accionista.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar desde que estejam presentes ou representados accionistas com, pelo
menos, 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deli-
berar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 14.º

Nas convocatórias das assembleias gerais, poderá desde logo, ser
fixada 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, devendo mediar entre as duas datas mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

Quando a assembleia geral estiver em condições de funcionar, mas
não seja possível concluir os trabalhos, prosseguirá a mesma no dia e
hora que o presidente da mesa logo anunciar, não excedendo porém,
90 dias.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, a eleger pela assembleia geral,
quadrienalmente.

ARTIGO 17.º

Os membros da mesa da assembleia geral, bem como os titulares de
quaisquer órgãos sociais, podem ser escolhidos de entre não accionis-
tas da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, por convocação
do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único, relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa e solicitação do
conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas que, nos
termos da lei, reúnam as condições necessárias para requererem a
convocação da assembleia geral.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida ao seu
presidente pelo conselho de administração, fiscal único ou accionis-
tas, deverá o pedido de convocação ser acompanhado de um sucinto
e claro relatório susceptível de permitir ao presidente não só fazer
uma análise sumária dos assuntos que comporta, como fornecer aos
accionistas elementos que lhes permitam estudar os pontos a apreciar
e debater.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de administrador, a aprovação das
contas, a alteração do pacto social, a remuneração ou a atribuição de
prémios aos órgãos sociais, só serão válidas quando aprovadas pela
maioria de quatro quintos do capital social.
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CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um presidente vitalício e dois ou quatro
vogais, eleitos pela assembleia geral, quadrienalmente.

2 � Será presidente do conselho de administração vitalício, o en-
genheiro António de Resende Valadas Fernandes, que terá o direito
especial e irrevogável de, com a sua única assinatura, representar e
vincular a sociedade em todos e quaisquer negócios jurídicos, sejam de
alienação, oneração ou quaisquer outros que caibam nos poderes do
conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração da sociedade estão
dispensados da prestação de caução salvo quando o contrário seja
deliberado na assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 21.º

No caso de impedimento definitivo de qualquer membro do conse-
lho de administração, caberá a este deliberar quem irá preencher a
vaga até ao termo do mandato.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, sempre
que o presidente do conselho de administração ou qualquer adminis-
trador o convoque.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º, as delibera-
ções do conselho de administração são tomadas por maioria simples
dos votos dos membros presentes, tendo o presidente, em caso de
empate, voto de qualidade.

3 � Cabe ao conselho de administração designar o secretário da
sociedade.

ARTIGO 23.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos po-
deres de representação e gestão da sociedade, designadamente, os re-
feridos no artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção do presidente do con-
selho de administração ou pela intervenção conjunta de três adminis-
tradores, salvo nos actos de mero expediente, em que é bastante a
intervenção de apenas um administrador. São actos de mero expe-
diente aqueles que não constituem a sociedade em obrigações, nem
modificam ou extinguem os seus direitos, no todo ou em parte.

2 � Qualquer administrador poderá, mediante procuração, dele-
gar os seus poderes em outro administrador ou noutros administra-
dores.

3 � A sociedade poderá nomear procurador para a representar em
quaisquer actos de alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis,
bem como no exercício de funções de administração geral.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão uma sociedade de revisores oficiais de contas ou
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos.

2 � Compete ao fiscal único, nos termos da lei, os mais amplos
poderes de fiscalização dos actos de administração da sociedade, bem
como da legalidade, regularidade e pontualidade com que os mesmos
são praticados e executados.

ARTIGO 26.º

O ano social coincide com o ano fiscal.

ARTIGO 27.º

1 � Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distribu-
ídos 50% aos accionistas, salvo se por maioria de quatro quintos do
capital votante for de outro modo deliberado.

2 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, poderá deliberar distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre os lucros ou reservas no decurso de um exercício nos termos
da lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração, que ao tempo
estiverem em exercício.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 14, apresentação n.º 45/20030820, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de órgãos de administração.
Administradores: António de Resende Valadas Fernandes, António

Garcia Benito Valadas Fernandes e Luís Carlos Garcia Benito Valadas
Fernandes.

Causa: renúncia.
Data: 1 de Abril de 2003.
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 37/20031209 (complementar),

averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções dos órgãos de fiscalização.
Fiscais: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, António Casimiro Alves Marçal, João António Martins
de Sousa e Moura e José Barata Fernandes.

Causa: renúncia.
Data: 21 de Abril de 2003.
Inscrição n.º 20, apresentação n.º 46/20030820.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António de Resende

Valadas Fernandes; vogais � António Garcia Benito Valadas
Fernandes, Luís Carlos Garcia Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria
Garcia Benito Valadas Fernandes Hissa e João Paulo Abally Pereira
da Silva Pinto.

Fiscal único: efectivo � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Barata Fernandes.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966177

GERMATOSINHOS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 409 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504075888;
inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 35 e 36/
20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º, 3.º e 5.º a 13.º, cujo contrato fica com a seguinte re-
dacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERMATOSINHOS � Empreen-
dimentos Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão
Lopes, 16, 13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, construção de prédios para venda, gestão e administração de bens
imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.
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CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 45 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 5000 euros, pertencente à sócia GERIL � Inves-
timentos, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
directo de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arrestou ou outra providên-

cia cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º
2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota

será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a
designação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das con-
tas, a alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais,
só serão válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do
capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital
social, for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V

Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer

negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 7, apresentação n.º 36/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas
Fernandes Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966274

GER-LISBOA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9898 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503598143;
inscrições n.os 13 e 14; números e data das apresentações: 32 e 33/
20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º a 12.º, tendo sido aditado o artigo 13.º, cujo contrato
fica com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GER-LISBOA � Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes,
16, 13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
sua construção, gestão e administração.
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ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II
Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 37 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 13 000 euros, pertencente à sócia GERIL � Investi-
mentos, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos, salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III
Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
direito de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arrestou ou outra providên-

cia cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º
2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota

será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das contas, a
alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais, só serão
válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital
social, for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V

Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer
negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 14, apresentação n.º 33/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas
Fernandes Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966266

POSSOLO DE SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6927 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503006459;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 885/20011228.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 885/20011228.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Sofia de Orey Pimentel Possolo de Saldanha, 2500 euros; e
2) José Luís Possolo de Saldanha, 2500 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268324
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GERIL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9679 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502279605;
inscrições n.os 20 e 21; números e data das apresentações: 30 e 31/
20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º a 13.º, tendo sido suprimido o artigo 14.º, cujo contrato
passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERIL � Investimentos
Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de bens móveis e imó-
veis, revenda dos adquiridos para esse fim, sua gestão e administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 250 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 225 000 euros, pertencente à sócia GERIL �
Investimentos, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 25 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos, salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
direito de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arrestou ou outra providên-

cia cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º

2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota
será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV
Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral por
procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a de-
signação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das contas, a
alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais, só serão
válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital
social, for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V
Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer
negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 21, apresentação n.º 31/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas
Fernandes Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.
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O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966150

PORTO ANTAS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9789 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502422955;
inscrição n.º 17, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 27, 28 e 29/20030320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º a 13.º, tendo sido suprimidos os artigos 14.º e 15.º,
cujo contrato passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porto Antas � Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes,
16, 13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é compra e venda de imóveis, sua construção,
gestão e administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro, e encontrando-se dividido em:

a) Uma quota de 37 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 10 000 euros, pertencente à sócia Liaf
Establishment;

c) Uma quota de 2250 euros, pertencente à sócia SOCIEPAR �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.;

d) Uma quota de 375 euros, pertencente à sócia VALAPA �
Imóveis, L.da;

e) Uma quota de 375 euros, pertencente à sócia TREVODOURO �
Construções e Empreendimentos Imobiliários, L.da.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos, salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
direito de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arresto ou outra providência

cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda em
processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º
2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota

será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral por
procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a
designação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das con-
tas, a alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais,
só serão válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do
capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital
social, for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V

Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer
negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.
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Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 16, apresentação n.º 28/20030820, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: António de Resende Valadas Fernandes, António Garcia

Benito Valadas Fernandes, Joaquim Ferreira Rocha, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes e Isabel Maria Garcia Benito Valdas
Fernandes.

Causa: renúncia.
Data: 20 de Março de 2003.
Inscrição n.º 18, apresentação n.º 29/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas Fernandes
Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 30 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966258

IMOGERIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 275 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504535633;
inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 24, 25 e 26/20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º, 3.º  a 12.º, tendo sido aditado o artigo 13.º, cujo con-
trato passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOGERIL � Gestão Imobiliária
e Construção, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão imobiliária, construção
de edifícios, actividades comerciais e industriais conexas, compra e
venda de bens móveis e imóveis..

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 45 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 2250 euros, pertencente à sócia GERIL � Inves-
timentos, S. G. P. S., S. A.;

c) Uma quota de 2250 euros, pertencente à sócia SOCIEPAR �
Sociedade Gestora de Participações Sociais � S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos, salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
direito de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arrestou ou outra providên-

cia cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º
2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota

será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a
designação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das con-
tas, a alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais,
só serão válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do
capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distribu-
ídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital social,
for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V

Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer
negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
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rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 25/20030820, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: António de Resende Valadas Fernandes, António Garcia

Benito Valadas Fernandes, Joaquim Ferreira Rocha, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes e Isabel Maria Garcia Benito Valadas
Fernandes.

Causa: renúncia.
Data: 20 de Março de 2003.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 26/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas
Fernandes Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005966240

PORTO FOZ � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9676 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502502622;
inscrição n.º 19, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 21, 22 e 23/20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º a 13.º, tendo sido suprimidos os artigos 14.º e 15.º,
cujo contrato passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porto Foz � Empreendimentos
Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Alameda de Fernão Lopes, 16,
13.º, Miraflores, Algés, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências, escritórios ou qualquer
forma de representação social em qualquer local no território nacio-
nal ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do concelho da sede ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção, compra e venda de imóveis, a sua
gestão e administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar em outras sociedades de qualquer natu-
reza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 37 000 euros, pertencente à sócia GERIL II �
Participações, S. G. P. S., S. A.;

b) Uma quota de 13 000 euros, pertencente à sócia GERIL � In-
vestimentos, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os suprimentos dos sócios à sociedade, não serão remunera-
dos, salvo se a assembleia geral, assim o deliberar por unanimidade.

2 � É permitida a chamada de prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 euros, desde que, por unanimidade do capi-
tal, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios têm direito imediato e
direito de preferência, aplicando-se em tudo mais, o regime legal da
transmissão entre vivos das quotas sociais.

ARTIGO 7.º

Fica proibido aos sócios empenhar qualquer quota ou dá-la por outro
título em garantia, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
previstos na lei e em especial nos seguintes casos:

a) Quando assim o acorde com os respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota for objecto de penhora, arrestou ou outra providên-

cia cautelar ou por qualquer forma for sujeita a arrematação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dispos-
to no artigo 6.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 7.º
2 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota

será fixada em assembleia geral, devendo realizar-se em conformida-
de com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a lei
não dispuser, imperativamente de outra forma.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a quota poderá figurar no
balanço como quota amortizada, bem como ser com ela formada uma
ou várias quotas, destinadas a serem cedidas a um ou alguns sócios ou
a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por procurador, que poderá ser ou não sócio.

2 � As deliberações da assembleia geral que tenham por objecto a
designação ou cessação das funções de gerente, a aprovação das con-
tas, a alteração do pacto social, ou a remuneração dos órgãos sociais,
só serão válidas quando aprovadas pela maioria de quatro quintos do
capital social.

3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, serão distri-
buídos aos sócios, salvo se por maioria de quatro quintos do capital
social, for de outro modo deliberado.

CAPÍTULO V

Da gerência

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um máximo de
cinco gerentes, sendo um gerente vitalício e os restantes com manda-
tos trienais.

2 � Será gerente vitalício o engenheiro António de Resende Valadas
Fernandes que terá o direito especial e irrevogável de, com a sua única
assinatura, representar e vincular a sociedade em todos e quaisquer
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negócios jurídicos, sejam de alienação, oneração ou quaisquer outros
que caibam nos poderes da gerência.

3 � A sociedade obriga-se igualmente, pela assinatura conjunta de
três gerentes.

4 � Os gerentes podem (qualquer deles no máximo de dois), dele-
gar, mediante procuração, os seus poderes de gerência. Neste caso, a
sociedade ficará obrigada pelas assinaturas conjuntas do gerente ou
gerentes delegados e do gerente ou gerentes não delegantes.

5 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar os de representar a sociedade em quais-
quer actos e negócios jurídicos, contrair empréstimos, adquirir, one-
rar ou alienar bens móveis ou imóveis, prestar hipotecas e outras
garantias, mesmo que respeitem a obrigação de terceiros, associar-se
a outras sociedades ou entidades com o mesmo ou diferente objecto e
participar no seu capital social, bem assim celebrar convenções
arbitrais; e, em juízo e fora dele, confessar, desistir ou transigir.

2 � A gerência da sociedade, poderá constituir mandatários para a
prática de quaisquer categorias de negócios jurídicos.

ARTIGO 12.º

Terminado o mandato de qualquer gerente, este manter-se-á em
funções até ao registo de deliberação que eleja novo gerente.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 13.º

Na dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 18, apresentação n.º 22/20030820, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: António Resende Valadas Fernandes, António Garcia

Benito Valadas Fernandes, Joaquim Ferreira Rocha, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes e Isabel Maria Garcia Benito Valadas
Fernandes Hissa.

Causa: renúncia.
Data: 20 de Março de 2003.
Inscrição n.º 20, apresentação n.º 23/20030820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: presidente � António de Resende Valadas Fernandes;

vogais � António Garcia Benito Valadas Fernandes, Luís Carlos Garcia
Benito Valadas Fernandes, Isabel Maria Garcia Bentio Valadas
Fernandes Hissa e Joaquim Ferreira Rocha.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2001087233

GITAP � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 775 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500811555;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 43-45/20031029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º § 2.º, 3.º, 12.º e 14.º do contrato, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ 2.º A sociedade tem a sua sede na Avenida de Tomás Ribeiro, 47,
4.º, D, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, divi-
dido e representado por 20 000 acções, do valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, um dos quais será o presiden-
te, ou por um administrador único.

ARTIGO 14.º

A sociedade vincula-se:
a) Pelas assinaturas em conjunto de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador único, se tiver sido deliberado

a existência de administrador único;
c) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo

mandato.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005775800

EXTENSUS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 465 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505529335;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 39-41/20030711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados os
artigos 2.º e 3.º n.º 1 do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, gestão e exe-
cução de projectos, execução de obras públicas e particulares, forne-
cimento e instalação de equipamento e quaisquer outras actividades
relacionadas com estas, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 64 000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor, pertencen-
te ao sócio Alfredo Manuel Soares Pires.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2002569428

CMC � IDENTIFICAÇÃO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS PARA INDÚSTRIA

E RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 356 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505135973;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 59 e 60/20031010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 3.º n.º 1, 4.º n.os 1 e 2 do contrato, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
45 000 euros, na titularidade do sócio Isidro Carlos Ferreira Ventura,
e outra do valor nominal de 5000 euros, na titularidade do sócio Rui
Neves Baeta Ventura.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertencem aos identificados Isidro Carlos Ferreira Ventura e Rui Ne-
ves Baeta Ventura que, desde já, são nomeados gerentes.
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2 � A sociedade fica vinculada pela forma seguinte:
a) Contratos e todos os documentos até ao valor de 2500 euros,

com a intervenção de um gerente;
b) Acima do indicado valor a sociedade fica obrigada com duas

assinaturas ou apenas com a do identificado Isidro Carlos Ferreira
Ventura.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 1, apresentação n.º 59/20031010, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Dionísio Pedro Valente de Sousa.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2002552010

4MONEY � SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO
DA BOLSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 606 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/20030715.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 4Money � Serviços de Divulga-
ção e Informação da Bolsa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Piemonte, 6, 5.º,
C, em Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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 prestação de serviços de informa-
ção, publicidade, divulgação e comercialização de bases de dados de cota-
ções de acções na bolsa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio Jorge dos Santos
Miranda, casado, residente na Rua de João Grave, 113, em Cascais.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
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 terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862282

BLUESYS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 682 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20030826.

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

1.º

A sociedade adopta a firma BLUESYS � Comércio de Equipamen-
tos Electrónicos, L.da e tem a sua sede na Rua do Almirante Gago
Coutinho, 73, em São Pedro do Estoril, freguesia do Estoril, conce-
lho de Cascais.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, importação, exportação e representação de toda a espécie de
produtos nas seguintes áreas: electromedicina, electrónica em geral e
electricidade, indústria naval em geral, restauração e hotelaria, des-
portos radicais, montanhismo e caravanismo. Assistência técnica,
consultoria, formação e prestação de serviços nas áreas referidas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a não sócio carece sem-
pre do consentimento da sociedade prestada em assembleia geral pela
totalidade do capital social.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem aos sócios
que, ficam desde já, nomeados gerentes.

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

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas e ainda em sociedades estrangeiras.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862290
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O MIMO DA JOANINHA � CRECHE E SERVIÇOS
DE BABY-SITTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 729 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/20030922.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Mimo da Joaninha � Creche e
Serviços de Baby-Sitter, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Povo, lote 28, Bairro
Além das Vinhas, em Tires, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

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 creche, serviço de apoio a crian-
ças ao domicílio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias Joana Filipa da
Silva Vieira Florência e Ana Maria da Silva Vieira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862304

MEDIDA TOTAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 502 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504890964;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/20030804.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 44/20030804.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003247211

O MESTRE DOS ESTORES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ESTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 531 (Sintra); inscrição n.º 1, número e data da apresenta-
ção: 46/20030825.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Mestre dos Estores � Comér-
cio e Indústria Estores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Papel, freguesia de
São Marcos, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e representação, co-
mércio por grosso e a retalho, indústria de estores, caixilharia, tol-
dos, gesso caltonado, tectos falsos e derivados. Prestação de serviços
na área, instalação, manutenção e reparação nas áreas anteriores.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio Alípio José Guer-
ra da Fonseca Inácio, solteiro, maior, residente na Rua da Cidade
Vitória, 6, 8.º, B, São Marcos, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862266

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO REPARADORA DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 910/870928; identificação de pessoa colectiva n.º 501889019;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/20020412.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jaime de Almeida, por ter sido

exonerado, em 14 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000246308

BELJORGE � COMÉRCIO E VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3556/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502905166;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20020117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação e reforço do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
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Reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro pelos sócios, na
proporção das suas quotas.

Capital: 5000 euros.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000246307

ARPAS � ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3567/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502900520;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 25/20030106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 30 de Abril de 2002, de Luís Manuel

Vassalo Santos Cabral.
Prazo: três anos, a contar de 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2001147872

AGENTRÁ � CAPITOL INTERNACIONAL,
AGENCIAMENTOS EM TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 156/871105; identificação de pessoa colectiva n.º 501900756;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 90/20011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 28 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 14 000 euros, do sócio
Óscar Jaime Miranda Henriques Fernandes; uma de 5600 euros, do
sócio Maximino Imbernon Cano; uma de 5600 euros, da sócia
Yasmina Seghir; e uma de 2800 euros, da sócia Maria de Lurdes Arruda
Cabral Fernandes.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006295446

ANGLODEC � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 037/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501888942;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20020213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006295438

A. J. ESTEVES & ESTEVES, GABINETE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3743/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502960175;
inscrições n.os 5 e 6; números e datas das apresentações: 44/
20020108 e 51/20030122 (comp.).

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 49 879,79 euros.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros e é formado por três quotas: uma no valor nominal
de 27 433,88 euros, que pertence ao sócio António José da Silva
Esteves; outra de 17 457,93 euros, que pertence ao sócio Luís Carlos
Gonçalves Esteves; e outra de 4987,98 euros, que pertence à sócia
Joana Isabel Gonçalves Esteves.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006295403

LISBOA � 2.A SECÇÃO

NATÁLIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 725/640321; identificação de pessoa colectiva n.º 500460078;
inscrições n.os 6 e 7; número e data da apresentação: 74/20011212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas dos sócios, que são de
3000 euros, correspondente ao sócio Carlos da Costa Gomes e
2000 euros, à sócia Maria do Céu da Costa Alves Gomes.

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles necessite, com ou sem juros, conforme for entre eles acor-
dado.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246311

NATAL BRANCO � ARTIGOS DE BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 956/660722; identificação de pessoa colectiva n.º 500200572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 43-44/20020319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Luís Tavares Farinha, por

ter renunciado, em 7 de Fevereiro de 2002.
Reforço de capital, alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,

2.º, 3.º e 4.º e nomeação de gerente.
Reforço: 14,42 euros, em dinheiro e subscrito pelo sócio António

Pedro Martinho Tavares Farinha.
Gerente: António Pedro Martinho Tavares Farinha.
É o seguinte o teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UNDUB � Produções Audio, L.da e
tem a sua sede na Rua de Epifânio Dias, 22, freguesia de São João de
Brito, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrituração social, é de 6000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 100 euros, perten-
cente ao sócio António Luís Tavares Farinha, e uma do valor de
5900 euros, pertencente ao sócio António Pedro Martinho Tavares
Farinha.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: importação, exportação, comércio,
indústria e serviços nas áreas de audio e multimédia, e produções audio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246310

JUS � ESTUDOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 102/840224; identificação de pessoa colectiva n.º 501430610;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/20020401.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes iguais.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencentes a cada sócio:

1) EUROBLOCO � Gestão Imobiliária e de Serviços, L.da

2) Sociedade Civil da Quinta de S. Francisco, L.da

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000246306

LAURINDA PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 830/660606; identificação de pessoa colectiva n.º 500501068;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 56/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por duas quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Manuel Monteiro Sampaio e outra de 2500 euros,
pertencente ao sócio Laurinda da Conceição Sousa Alves Sampaio.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290927

GALVÃO & FELIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 109/660920; identificação de pessoa colectiva n.º 500534152;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20030304.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290943

FANEMA � FABRICO NACIONAL DE EQUIPAMENTOS
MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 045/660826; identificação de pessoa colectiva n.º 500109117;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 42/20020528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Março de 2002.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290951

JOAQUIM SOARES FRANCO HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 134/660927; identificação de pessoa colectiva n.º 500368120;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 7/20020419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 40 902 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios abaixo mencionados com as quantias, respectivamente, de
13 093 euros, 13 093 euros, 13 093 euros e 1623 euros.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: três do va-
lor nominal de 14 964 euros, uma de cada um dos sócios Mário Ferrari
Soares Franco, Mariana Ferrari Soares Franco; e Alexandre Ferrari
Soares Franco e outra do valor nominal de 4988 euros, do sócio Fausto
Esteves Soares Franco.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290960

FENALU � GESTÃO DE INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 431/19840503; identificação de pessoa colectiva n.º 501241426;
inscrição: 28/20020418.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004290390
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FERROLHO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 356/19840411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500727287; inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 310/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em suprimentos.
É o teor do artigo alterado é o que segue.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do património social, é de 5000 euros, dividido e representa-
do por duas quotas, com o valor nominal de 2500 euros cada uma,
pertencentes aos sócios Joaquim da Mota Oliveira e Maria Amélia
Simões Rodrigues Oliveira, respectivamente.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004290382
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