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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

FIAT LEASING PORTUGAL � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA , S. A.

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, 71, 1050-227 Lisboa

Capital social, integralmente realizado: € 3 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4606.
Contribuinte n.º 503184020.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Ano
30 de Setembro

Código
Activodas

Activo Amortizações Activo de 2002contas
bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ........... 540 540 810
12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ... 43 233 43 233 136 440

20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .............. 0 0 0
22+28�29 4 � Créditos sobre clientes ............................................. 10 119 601 432 744 9 686 857 8 738 053

40�49 18 � Partes de capital em empresas coligadas ............... 0 0 0
41 19 � Imobilizações incorpóreas ....................................... 57 421 57 421 0 737
42 10 � Imobilizações corpóreas .......................................... 998 998 0 250

(Dos quais: Imóveis) .....................................................

27 13 � Outros activos ......................................................... 558 769 558 769 912 906
51+55+58 15 � Contas de regularização ........................................... 0 0 0
69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ............................................... 0 0 0

����������� ���������� ����������� ����������
Total do activo ............................... 10 780 562 491 163 10 289 399 9 789 196

(Em euros)

Código 30 de SetembroPassivo Anodas contas de 2002

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

a) À vista ......................................................................................... 12 539 16 322
b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................... 5 100 000 4 500 000

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 87 616 429 283
52+54+58 5 � Contas de regularização ................................................................. 400 254 209 881

6 � Provisões para riscos e encargos ................................................... 104 623 93 842

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................. 0
610+611 b) Outras provisões .......................................................................... 104 623 93 842
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62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 3 750 000 3 750 000
630+631 11 � Reservas ......................................................................................... 805 097 716 686

66 13 � Resultados transitados .................................................................... 0 0
69 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 29 270 73 182���������� ����������

Total do passivo ........................................ 10 289 399 9 789 196

Demonstração de resultados em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Código 30 de SetembroDébito Anodas contas de 2002

A � Custos ............................................................................................
70 1 � Juros e custos equiparados ............................................................. 175 444) 154 346)
71 2 � Comissões ...................................................................................... 4 577) 4 830)

73+74 4 � Gastos gerais e administrativos ..................................................... 259 823) 281 748)

74 b) Outros gastos administrativos ..................................................... 259 823) 281 748)

78 5 � Amortizações do exercício ............................................................ 223) 3 289)
77 6 � Outros custos de exploração ......................................................... 10 375) 10 716)
79 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .................... 536 454) 231 496)

10 � Resultado da actividade corrente ................................................... (37 704) (108 745)
671 11 � Perdas extraordinárias ................................................................... 1 061) 589)
68 13 � Impostos sobre lucros .................................................................... 18 317) 36 720)
76 14 � Outros impostos ............................................................................ 54) 140)
69 15 � Lucro do exercício ........................................................................ 29 270) 73 182)���������� ����������

Total .......................................................... 1 035 598) 797 056)

(Em euros)

Código 30 de SetembroPassivo Anodas contas de 2002

(Em euros)

Código 30 de SetembroCrédito Anodas contas de 2002

B � Proveitos ................................................................................................
80 1 � Juros e proveitos equiparados ................................................................. 617 285 603 289
84 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas

a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos ........... 312 132 121 519
89 7 � Outros proveitos de exploração ............................................................. 86 183 70 362

672 9 � Ganhos extraordinários ........................................................................... 10 998 1 886���������� ����������

Total ............................................. 1 035 598 797 056

O Administrador-Delegado, Vitantonio Addabo. � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000125531
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ANADIA

BILHARES CARRINHO � SOCARESE � FABRICAÇÃO
DE BILHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 281/
680911; identificação de pessoa colectiva n.º 500263108; data do
depósito de contas: 26062003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003057528

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO CARRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 895/
860902; identificação de pessoa colectiva n.º 501706017; data do
depósito de contas: 26062003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003057200

AVEIRO

CENTRAL RIA � MULTIPRODUTOS, UTENSÍLIOS
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 250, 3800-162 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1455;
identificação de pessoa colectiva n.º 501242503.

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. 2003714782

ANTÓNIO MANUEL XAVIER, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 72, 4.º, direito, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4397;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271083.

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. 2004986352

LELOCONTABILIDADES � AUDITORIAS
E CONTABILIDADES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 248, 1.º, E, F,
Vera Cruz, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6248;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091855.

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. 2003620451

CONSMAVE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE AVEIRO, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 501946098.

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. 2002084483

JOÃO R. MATOS, S. A.

Sede: Rua do Viso

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 922; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500366942.

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. 2003620907

TOPRAM � CONSULTORIA, COMÉRCIO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua da Aviação Naval, 17, 4.º, esquerdo,
3810-052 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2851;
identificação de pessoa colectiva n.º 502759526.

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.

26 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2003522913

DATAVIEW � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5500/
020927; identificação de pessoa colectiva n.º 506275175; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: OF. 6
e 7/031211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Antero Barroso Ferreira, por
renúncia, desde 24 de Setembro de 2003.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690204
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MEALHADA

TALHO RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 97/
730402; identificação de pessoa colectiva n.º 500308446.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Mon-
teiro. 2001990901

OVAR

AUTOCOR � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 795/890109;
identificação de pessoa colectiva n.º 502088800.

Certifico que em 26 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2002.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2002428590

SANTA MARIA DA FEIRA

SILVA & SANTOS, L.DA

Sede: Lugar de Aldeia Nova, freguesia de Escapães

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 784/700227; identificação de pessoa colectiva n.º 501156623;
inscrição n.º 4; números e datas das apresentações: 69/020328 e 22/
030603.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sen-
do o aumento, de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das quotas, redenominação do
capital para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto
social, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma de 4800 euros, pertencente ao sócio Jaime Pereira da Silva, e
uma de 200 euros, pertencente à sócia Teresa de Jesus Lopes de
Pinho.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

4 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000234988

VAGOS

INOVACÁLCULO � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 613; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504185225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas relativas ao ano 2002 e feito o depósito dos
documentos.

26 de Junho de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2002137579

BEJA
BEJA

CARLOS AUGUSTO LANÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 246/720204;
identificação de pessoa colectiva n.º 500327270; data: 030718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano 2002.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002491070

HERDADE DA ALFARROBEIRA DE CIMA � PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1735/030829;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030829.

Certifico que entre Contender B. V. e Herbert Ewald Wonnink
foi efectuado um contrato de sociedade comercial, o qual se rege
pelos seguintes estatutos:

Contrato de sociedade

No dia 28 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, perante mim, licenciado José
João da Silva Guerreiro, notário do Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Dr. Marco Correia de Oliveira, cujo nome completo é Marco
Bruno da Costa Afonso Correia de Oliveira, solteiro, maior, natural
de Angola, com domicílio profissional na Praça do Banco Português
do Atlântico, Edifício Portugal, Vilamoura, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé, que outorga na qualidade de Herbert Ewald
Wonnink, contribuinte fiscal n.º 244069158, casado no regime da
comunhão geral de bens com Henriette Charlotte Lodders, natural
de Papendrecht, Holanda, de nacionalidade holandesa, residente em
Laaqweq 3, 4664 PH Lepelsraat, Holanda, conforme consta de pro-
curação, que arquivo;

2.º Dr. Valter Mealha Duarte, cujo nome completo é Valter José
Mealha Duarte, solteiro, maior, natural da freguesia da Sé, concelho
de Faro, com domicílio profissional na Praça do Banco Português
do Atlântico, Edifício Portugal, Vilamoura, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé, que outorga na qualidade procurador, com pode-
res para o acto, da sociedade comercial com a firma Contender B.
V., com o n.º 980284457 de registo equiparado a pessoa colectiva,
com sede em Laagweg 3, 4664PH Lepelstraat, Holanda, o que veri-
fiquei por procuração, que arquivo.

E pelos outorgantes foi declarado:
Que entre os seus representados celebram um contrato de socie-

dade comercial por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Herdade da Alfarrobeira de Cima
� Produtos Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Aresta Branco, 19,
na cidade e concelho de Beja, freguesia de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da assembleia geral, poderá a socie-
dade transferir a sua sede para outro local, bem como criar sucursais,
filiais, agências, delegações ou outras formas de representação, em
Portugal ou no estrangeiro, e extingui-las quando necessário.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a exploração e comercialização de
produtos agrícolas e pecuários. Exploração hoteleira em zona rural.

ARTIGO 3.º

Participações sociais

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades que
tenham, ou não, um objecto social semelhante ao seu.
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ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, pertencente à
sócia Contender B. V.; e

b) Uma quota com o valor nominal de 1500 euros, pertencente
ao sócio Herbert Ewald Wonnink.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suple-
mentares de capital à sociedade até ao montante máximo de 10 vezes
o capital social, nos termos, condições e regime que vierem a ser
aprovados em assembleia geral.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 6.º

Aumento do capital social

1 � O capital social pode, por deliberação da assembleia geral,
ser elevado uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que delibere o aumento de capital fixará,
dentro dos limites da lei, o prazo dentro do qual as quotas corres-
pondentes ao aumento deverão ser realizadas.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente per-
mitida entre sócios; para terceiros carece do consentimento da so-
ciedade, a qual gozará do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder, total ou parcialmente, a sua quota
a terceiros dará disso conhecimento à sociedade por meio de carta
registada, com aviso de recepção, indicando a identidade do ou dos
cessionários, o preço e demais condições, devendo a assembleia ge-
ral deliberar, no prazo de 30 dias, se pretende exercer ou não o seu
direito.

3 � O direito de preferência acima conferido à sociedade, se não
exercido, defere-se para os sócios, os quais, no decurso da mesma
assembleia geral, deverão, por sua vez, manifestar-se sobre o seu
exercício.

4 � No caso de dois ou mais sócios pretenderem exercer o seu
direito de preferência, a quota será dividida entre os preferentes na
proporção das respectivas quotas ou conforme for entre eles acor-
dado.

5 � O direito de preferência acima referido será exercido, salvo
acordo em contrário, pelo valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

6 � Se a assembleia geral não autorizar a cessão no período de
tempo acima mencionado, considerar-se-á, a mesma, tacitamente
concedida.

ARTIGO 8.º

Gerência, nomeação, remuneração e destituição

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

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Herbert Ewald
Wonnink.

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

4 � Os gerentes poderão ser livremente destituídos, se a assem-
bleia geral, especialmente convocada para o efeito, assim o delibe-
rar.

ARTIGO 9.º

Representação e vinculação da sociedade

1 � A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e
passivamente, pela gerência, obrigando-se com a assinatura do ge-
rente, se a mesma for singular, ou pela assinatura conjunta de dois
gerentes, se a mesma for plural.

2 � Caso a gerência seja plural, para os actos de mero expedien-
te bastará a assinatura isolada de qualquer um dos gerentes.

3 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores,
nos termos do artigo 252.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

4 � Os gerentes poderão delegar noutra pessoa os poderes neces-
sários para representar a sociedade, mas tal delegação não limitará,
de forma alguma, a faculdade de a gerência deliberar sobre assuntos
a que se refira a delegação de poderes.

5 � Os poderes delegados deverão ser especificados na respecti-
va delegação de poderes.

ARTIGO 10.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Por exoneração ou exclusão dos sócios titulares;
c) No caso de falência ou insolvência dos sócios titulares;
d) No caso de penhora ou arresto de quota;
e) No caso de falecimento dos sócios titulares da quota ou disso-

lução de sócio que seja pessoa colectiva;
f) No caso de venda ou adjudicação judicial de quota;
g) No caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, in-

terdição e inabilitação do sócio titular de quota;
h) Na eventualidade da cedência da quota a terceiros sem prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral;

i) Na eventualidade da prática pelos sócios titulares de qualquer
conduta imprópria, nomeadamente a concorrência desleal e ou com-
portamento que seja contra os interesses da sociedade.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização da quota será igual ao valor da quota
segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 11.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por
meio de carta registada, com aviso de recepção, com um pré-aviso
de 20 dias.

2 � Em relação aos sócios residentes no estrangeiro, a convoca-
tória deverá ser expedida, também por carta registada, com um pré-
-aviso de 25 dias.

3 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por qualquer pessoa física, mediante procura-
ção.

4 � No caso de se encontrarem presentes, ou devidamente re-
presentados, os sócios representativos da totalidade do capital so-
cial, e decidindo estes nesse sentido, poderá a assembleia geral fun-
cionar e deliberar validamente, sem quaisquer restrições.

5 � As assembleias gerais, quer ordinárias, quer extraordinárias,
incluindo as que tenham sido adiadas, só poderão funcionar valida-
mente se os sócios que representam, pelo menos, 60% do capital
social estiverem presentes ou devidamente representados, seja qual
for a ordem de trabalhos da mesma ou as deliberações a serem to-
madas.

6 � As deliberações tomadas em assembleia geral deverão ser
tomadas por maioria de votos presentes ou representados, salvo se
exigido por lei maioria qualificada.

7 � São da exclusiva competência da assembleia geral, para além
das atribuições que a lei lhe confere, todas as decisões que respeitem a:

a) Alienação de quaisquer bens imóveis;
b) Participação no capital de outras sociedades ou na criação de

novas empresas;
c) Aumento do capital social e respectivas condições;
d) Aprovação das contas e aplicação dos resultados;
e) Fusão ou incorporação da sociedade;
f) Modificação do pacto social;
g) Nomeação e destituição da gerência.

ARTIGO 12.º

Transmissão

1 � Nos termos do artigo 10.º, alíneas e) e g), deste contrato, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou com o repre-
sentante do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros do faleci-
do escolher entre si um que os represente na sociedade enquanto a
quota estiver indivisa.

2 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros do sócio falecido.
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ARTIGO 13.º

Lucros

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002491780

FERREIRA DO ALENTEJO

TÁXI LOURENÇO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Celeiros, caixa postal 292, Canhestros,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 292/20031202; identificação de pessoa colectiva n.º 504947311;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20031202.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º e 6.º
Sede: Rua dos Celeiros, caixa postal 292, Canhestros, Ferreira do

Alentejo.
Gerente: António Eduardo Valente Messias.
Forma de obrigar: a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Célia Maria Palma da
Rosa Ferro Leão. 2003902503

MÉRTOLA

FARMÁCIA PANCADA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 240/
031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031219.

Certifico que a sociedade em epígrafe rege-se pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Pancada � Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Afonso Costa, 60,
freguesia e concelho de Mértola.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade farmacêutica (farmá-
cia).

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde a uma única quota do sócio, José Fernando
David Pereira.

4.º

A gerência e administração da sociedade cabe ao sócio único, José
Fernando David Pereira, que desde já fica nomeado gerente, bastan-
do a sua assinatura para vincular a sociedade.

5.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 2001440960

SERPA

MONGE & RUI � COMÉRCIO DE FRUTA E PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 449/031215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/15122003.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 21 do livro n.º 214, foi celebrado o contrato de sociedade entre
José António Carrasco Monge, casado com Virgínia da Conceição
Branco Soares Carrasco na comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Sol Nascente, 10-A, A do Pinto, Vila Nova de São Bento, e Rui
Custódio Martins Figueira Rosa, casado com Ana Cristina Raposo
Sargento Rosa, residente na Rua do Povo Unido, 23, A do Pinto,
Vila Nova de São Bento, Serpa.

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monge & Rui � Comércio de
Fruta e Peixe, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sol Nascente, 10, A do
Pinto, freguesia de Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de fruta e peixe.

ARTIGO 3.º

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

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001857969

BRAGA
AMARES

FEMETE � FÁBRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 326/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504162136; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/031216.

Certifico que o capital social foi redenominado, tendo sido alte-
rada a redacção do artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos, dividido em três quotas iguais, do valor
nominal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencente uma a cada um
dos sócios.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002001243

A POMPOM BRANCO � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 198/
921014; identificação de pessoa colectiva n.º 502853581; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/031218.

Certifico que o capital social foi redenominado em euros, tendo
sido alterada a redacção do artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos, dividido em três quotas iguais, do valor
nominal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencentes uma a cada uma
das sócias, sendo porém a quota da terceira outorgante como seu
bem próprio.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002001529

LIDERIMAGEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E REMODELAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 631/
030817; identificação de pessoa colectiva n.º 506603423; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
16122003.

Certifico o teor do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/031216 � Cessação das

funções de gerente de António Marçal Esteves da Silva.
Data: 13 de Dezembro de 2003.
Causa: por renúncia.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002001227

PREDISUÍÇA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 642/
031209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031209.

Certifico que Albino Marques Guimarães, casado com Fernanda
Pereira de Sousa Guimarães na comunhão geral, Nuno José Sousa
Guimarães, casado com Amal Berrached Guimarães na separação de
bens, e Paulo Sérgio de Sousa Guimarães e mulher, Maria da Concei-
ção Serafim Alves, casados na comunhão de adquiridos, constituí-
ram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PREDISUÍÇA � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar Novo, freguesia de Prozelo, conce-
lho de Amares.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelho limítro-
fe, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imobiliários e
na construção de edifícios para venda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 500 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de 10 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Albino Marques Guimarães, outra de
9500 euros, pertencente ao sócio Paulo Sérgio de Sousa Guimarães,
outra de 2500 euros, pertencente ao sócio Nuno José Sousa Guima-
rães, e ainda outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria da Con-
ceição Serafim Alves.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral e serão reembolsados
prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 112 500 euros, desde que delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Albino Mar-
ques Guimarães e Nuno José Sousa Guimarães, que desde já são no-
meadas gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade é necessária a
assinatura de ambos os gerentes ou apenas a assinatura do gerente
Albino Marques Guimarães, bastando a assinatura de qualquer dos
sócios gerentes para os assuntos de mero expediente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade,
alterando ou rescindindo os respectivos contratos;

b) Comprar, vender e permutar quaisquer móveis ou imóveis para
a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis;

c) Assinar contratos de leasing ou locação financeira;
d) Contrair empréstimos sob qualquer forma e em qualquer insti-

tuição de crédito.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fi-
anças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou herdeiro do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.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;
c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas
e bens, se por partilha do respectivo património a quota não for
adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio;

f) Quando qualquer sócio, em nome individual, por interposta pessoa
ou associado com outras pessoas, passar a exercer, sem autorização
da sociedade, qualquer actividade semelhante, ou por qualquer modo
concorrente com a sociedade.

2 � A contrapartida da amortização da quota, se a lei não dispu-
ser de outro modo, será igual ao valor que lhe corresponder segundo
o último balanço.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002001510

LIDERIMAGEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E REMODELAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 631/
030817; identificação de pessoa colectiva n.º 506603423; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
16122003.

Certifico o teor do averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1.
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 2/031216 � Cessação das

funções de gerente de Cristiano da Silva Castro.
Data: 13 de Dezembro de 2003.
Causa: por renúncia.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002001235

BARCELOS

ROSA FERREIRA CARDOSO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 45-55, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3372/
990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504356160; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/
20030526.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Manuel
Augusto Queirós Silva Pimenta cessou as funções de gerente, por
renúncia.

Data: 30 de Abril de 2003.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo Simões Lopes de
Brito. 2000473849

FENERALT, PRODUÇÃO DE ENERGIA, A. C. E.

Sede: Rua das Torgas, sem número, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504848348; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3, aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4, averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números das apresentações: 10,
10 OF., 11, 11 OF., 12, 12 OF. e 13.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os registos e averbamentos do teor seguinte:

N.º 2 � Apresentação n.º 10/20030930 � Exclusão de membro
do Agrupamento.

Têxtil António Falcão, S. A., por perda da qualidade por acordo
unânime dos membros.

Deliberação: 29 de Maio de 2003.
N.º 1 � Averbamento n.º 1 � OF. apresentação n.º 10/20030930 �

Cessação de funções de presidente e vogal do conselho de adminis-
tração Maria Filomena Bessa e Meneses Falcão e António Alexan-
dre Bessa Meneses e Falcão, respectivamente, indicados por Têxtil
António Falcão, S. A., por exoneração.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2003.
N.º 3 � Apresentação n.º 11/20030930 � Exclusão de membro

do agrupamento.
FITEXAR � Fibras Têxteis Artificiais, S. A., por perda da qua-

lidade, por acordo unânime dos membros.
Deliberação: 29 de Maio de 2003.
N.º 1 � Averbamento n.º 2 � OF. Apresentação n.º 11/20030930 �

Cessação de funções de presidente e vogal do conselho de adminis-
tração de Maria Filomena Bessa e Meneses Falcão e António Ale-
xandre Bessa Meneses e Falcão, respectivamente, indicados por
FITEXAR � Fibras Têxteis Artificiais, S. A., por exoneração.

Deliberação: 29 de Maio de 2003.
N.º 4 � Apresentação n.º 12/20030930 � Exclusão de membro

do agrupamento.
FIAREL � Sociedade Fiandeira de Barcelos, S. A., por perda de

qualidade, por acordo unânime dos membros.
Deliberação: 29 de Maio de 2003.
N.º 1 � Averbamento n.º 3 � OF. apresentação n.º 12/20030930 �

Cessação de funções de presidente e vogal do conselho de adminis-
tração de Maria Filomena Bessa e Meneses Falcão e António Ale-
xandre Bessa e Meneses Falcão, respectivamente, indicados por
FIAREL � Sociedade Fiandeira de Barcelos S. A., por exoneração.

Deliberação: 29 de Maio de 2003.
Certifico ainda que foram alterados os artigos 1.º, 6.º, n.º 1 do

11.º e 19.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e composição

O agrupamento adopta a denominação de FENERALT, Produção
de Energia, A. C. E., e é composto pelas seguintes sociedades:
SOLASTIQUE � Sociedade Industrial de Elastómeros, S. A., e TP
� Sociedade Térmica Portuguesa, S. A.

ARTIGO 6.º

Participações

1 � A participação de cada um dos sócios do Agrupamento será,
para todos os efeitos, a seguinte:

a) SOLASTIQUE � Sociedade Industrial de Elastómeros, S. A. �
75%;

b) TP � Sociedade Térmica Portuguesa, S. A. � 25%.
2 � A distribuição pelos sócios dos proveitos e ou excedentes de

tesouraria será feita em função da sua participação no agrupamento.

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três elemen-
tos, sendo o respectivo presidente e um administrador indicados pela
SOLASTIQUE � Sociedade Industrial de Elastómeros, S. A., e o
outro administrador indicado pela TP � Sociedade Térmica Portu-
guesa, S. A.

2 � ................................................................................................
3 � ................................................................................................
4 � ................................................................................................
5 � ................................................................................................
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ARTIGO 19.º

Disposição transitória

São desde já designados para integrar o conselho de administração
do Agrupamento os seguintes elementos:

Presidente: SOLASTIQUE � Sociedade Industrial de Elastómeros,
S. A., que designa a Dr.ª Maria Filomena Bessa e Meneses Falcão,
casada, residente em Campo de 5 de Outubro, 52, em Barcelos;

Vogais: SOLASTIQUE � Sociedade Industrial de Elastómeros,
S. A., que designa o Dr. António Alexandre Bessa e Meneses Falcão,
casado, residente em Campo de 5 de Outubro, 52, em Barcelos, e
TP � Sociedade Térmica Portuguesa, S. A., que designa Rui Ale-
xandre Quintans dos Santos, casado, residente no Passeio do
Cantábrico, lote 1, 1604-B, 3.º, E, Expourbe, Lisboa.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta n.º 4 e do texto
actualizado do contrato.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 2002747920

BRAGA

ANTÓNIO MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Sá de Miranda, 71, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1156/
750905; identificação de pessoa colectiva n.º 500313660; data do
depósito: 20030708.

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

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002044732

BRAGACOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 368, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3418/
810411; identificação de pessoa colectiva n.º 502614196; data do
depósito: 20030626.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002012709

FIGUEIREDO, GOMES & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 104, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 828/670124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500115745; data do depósito:
20031217.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005142638

MINHO DIGITAL.COM � INVESTIMENTOS NA ÁREA
TECNOLÓGICA, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 627, 1.º, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7155/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504964720; data do
depósito: 20030708.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002020981

JOSÉ RODRIGUES & FERNANDO BRANCO, L.DA

Sede: Rua de Adelino Arantes, rés-do-chão, Infias, 9, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4408/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503314307; data do
depósito: 20031114.

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002048860

FRANQUEIRA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, S. A.

Sede: Lugar de Ribanhos, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4690/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503482196; data do
depósito: 20030708.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002037523

SANTANA & POGEIRA, S. A.

Sede: Rua de Francisco Augusto Alvim, 27, lugar de Cabanas,
Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2687/
880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502000406; data do
depósito: 20031023.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005686867

CONSTRUÇÕES F. RODRIGUES, L.DA

Sede: Avenida de Norton de Matos, 35, 2.º, sala 6, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2836/
890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502140852; data do
depósito: 20030630.

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

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002008850
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S. C. AUTOMÓVEIS E COMPONENTES, S. A.

Sede: Lugar de Cabanas, Dume

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1683/
810121; identificação de pessoa colectiva n.º 501085408; data do
depósito: 20031107.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005143014

PEIXOTO & FERREIRA, L.DA

Sede: Lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3484/
911115; identificação de pessoa colectiva n.º 502653019; data do
depósito: 20031031.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005687588

URBANIZAÇÃO DO TALVAI � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Centro Comercial de São Lázaro, sala 9, 2.º,
Rua de Sá de Miranda, 554, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4923/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503728969; data do
depósito: 20031128.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005682969

ANTUNES GUIMARÃES, IRMÃOS, L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 803/660408;
identificação de pessoa colectiva n.º 500027200; data do depósito:
20031028.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005687430

CONSULCÁVADO � CONSULTORIA
PARA OS NEGÓCIOS E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 13, 1.º, sala 5,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8382/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505990164; data do
depósito: 20031128.

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002021260

FRANCISCO DA SILVA BORGES & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 894/681118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500354766; data do depósito:
20031205.

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005683108

COLIBRAGA � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, 16, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2760/
881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502077760; data do
depósito: 20031212.

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002038198

ROLBRAGA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 249 a 253, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2512/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 501912665; data do
depósito: 20031212.

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002038236

HIPER IMPÉRIO PNEUS, S. A.

Sede: Lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1594/
800423; identificação de pessoa colectiva n.º 500969817; data do
depósito: 20030708.

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002036683
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MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S. A.

Sede: Lugar da Goja, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1080/
740320; identificação de pessoa colectiva n.º 500180571; data do
depósito: 20031017.

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009058

JOSÉ MARIA ALVES DE SOUSA, L.DA

Sede: Lugar do Barreiro, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4273/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503216682; data do
depósito: 20030730.

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002029725

DIAS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua do Padre Manuel Alaio, 97, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1762/
810805; identificação de pessoa colectiva n.º 501186859; data do
depósito: 20031023.

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005686980

CONSTRUÇÕES METÁLICAS SETENTA II, S. A.
Sede: Parque Industrial de Adaúfe, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6720/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504643215; data do
depósito: 20030630.

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009619

TOCATO M. M. SILVA & C.A, L.DA

Sede: Rua de São Vítor, 43, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1599/
800516; identificação de pessoa colectiva n.º 500972320; data do
depósito: 20030711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas dos exercícios dos anos 2001 e 2002.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002037655

STUDIOBRAGA, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5640/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503991171; data do
depósito: 20030701.

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

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056650

RODOVIÁRIA D�ENTRE DOURO E MINHO, S. A.

Sede: Praça da Estação Rodoviária, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3290/
910227; identificação de pessoa colectiva n.º 502594381; data do
depósito: 20031217.

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

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005662143

BETAPASSOS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Lugar de Redondal, Passos (São Julião)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7140/
001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505201844; data do
depósito: 20030701.

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002907307

GRANITOS DO CÁVADO, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 30, sala 4, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3128/
900328; identificação de pessoa colectiva n.º 502317205; data do
depósito: 20030327.

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002021660

MINHO DIGITAL.COM � INVESTIMENTOS
NA ÁREA TECNOLÓGICA, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 627, 1.º, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7155/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504964720; data do
depósito: 20030708.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano 2002.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002020930

MINHO DIGITAL.COM � INVESTIMENTOS
NA ÁREA TECNOLÓGICA, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 627, 1.º, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7155/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504964720; data do
depósito: 20030708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano 2001.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002020973

CONSTRUÇÕES JÚLIO DIAS & C.A, L.DA

Sede: Lugar do Espírito Santo, lote 12, 1.º, direito, Nogueira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2883/
890517; identificação de pessoa colectiva n.º 502161345; data do
depósito: 20030717.

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002021007

CARLOS TAVARES, L.DA

Sede: Rua de António Maneci Malheiro, 12, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3049/
900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502292920; data:
030630.

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002047529

SOQUIFA � MEDICAMENTOS, S. A.

Sede: Avenida da Imaculada Conceição, 717 a 725, Braga
(Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 798/660120;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274207; data: 030728.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043248

PARQUEMPRESA � GESTÃO TURÍSTICA E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Sede: Largo do Senhor dos Aflitos, 2, 2.º, D, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8944/
030212; identificação de pessoa colectiva n.º 505119188; data:
030730.

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005686883

IMOBILIÁRIA JOSÉ LOPES DA CRUZ, L.DA

Sede: Casa da Corredoura, Alto da Quintela, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4330/
940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503253553; data:
030630.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2002009104

DEVESA & DEVESA, L.DA

Sede: Rua da Restauração, 245, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 936/690908;
identificação de pessoa colectiva n.º 500157545; data: 030623.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manue-
la Lopes Dias. 2002035288

COMBUSTÍVEIS DEARA � ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Largo de Gondomar, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4095/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503190411; data:
030627.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2001672250

STOCIMOV � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º, sala 7, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6558/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504484257; data:
031215.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2002.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2005662070

BRAGA ESTETICLÍNICA � FISIOTERAPIA, L.DA

Sede: Avenida de Artur Soares, 348, rés-do-chão, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8766/
021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506318001; data:
030701.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2002056765

TIPOCIDENTAL � SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL,
SOCIAIS, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4346/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503263591; data do
depósito: 20030623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na pasta respectiva dos documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2002039259

ABA � JÓIAS OURIVESARIA, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 75, rés-do-chão, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4160/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503277380; data do
depósito: 20030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na pasta respectiva dos documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2002047898

DE BEIR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Ferreira, 280, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1633/
800730; identificação de pessoa colectiva n.º 501069062; data do
depósito: 20030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na pasta respectiva dos documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2002047871

ERVANÁRIA DIEFLORA, L.DA

Sede: Avenida Central, Centro Comercial Avenida, loja 43,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4224/
940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503190373; data do
depósito: 20030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na pasta respectiva dos documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2002031819

GUIMARÃES

HOUROJET � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Sede: Rua de São João Baptista, 480, freguesia de Brito

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6792;
identificação de pessoa colectiva n.º 504868896; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 15/20031223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade quanto a 15 036,06 euros, em dinheiro,
e foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto social, o qual fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação de
HOUROJET � Indústria e Comércio de Ourivesaria, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Pardelhas, 52-A, da freguesia de Brito, concelho
de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523662

JOMARBER � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de São Simão, Tabuadelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3750;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633417; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20031222.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Rua da Liberdade, 260, Gémeos, Guimarães.

23 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523565

MORICAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Renda, freguesia de Lordelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9029;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652958; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20031222.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação de funções da gerente Maria Goreti Pereira de Oliveira
Machado.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523611
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A. PIMENTA II � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5297;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736678; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresenta-
ções: 16 e 17/20031222.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação de funções da gerente Maria de Fátima Azevedo da Costa
Oliveira.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a alteração do artigo 8.º do pacto social, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 8.º

1 � Mantém-se como gerente da sociedade o sócio Manuel Mar-
tins Rodrigues.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523573

JAIME DE CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, 1156, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 500147922; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrições n.os 15, 16, 17, 18 e 19; números e data
das apresentações: OF. 9 e 10, 14 e OF. 11, 12 e 13/20031219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
199 519 euros e 17 cêntimos, dividido em duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 179 567 euros e 25 cêntimos, pertencente ao
sócio José dos Santos Francisco, e outra do valor nominal de
19 951 euros e 92 cêntimos, pertencente ao sócio Joaquim Bragança
Salgado.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, nomeados em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio José dos Santos Francisco.

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

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de José Amílcar de Faria Carvalho, por
renúncia, e a autorização para a manutenção da firma social dada
por José Amílcar de Faria Carvalho, Higino Faria Monteiro Carva-
lho, Cristina Maria Cepa Carvalho e Daniel José Cepa Carvalho, em
1 de Outubro de 2003.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

23 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523492

TEIXEIRA & VAZ � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Sede: Travessa do Paço, lote 133, 4.º, E,
freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8398;
identificação de pessoa colectiva n.º 506004511; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 19/20031219.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523522

GALA � BORDADOS ARTÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua da Caldeiroa, freguesia de Urgezes

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1096;
identificação de pessoa colectiva n.º 500441332; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 2/20031219.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523476

SOUSABREU � INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Praceta de D. João IV, 612-H, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9082;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809547; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031226.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de gerente de Adelina Cândi-
da da Cunha Abreu, em 26 de Dezembro de 2003, por renúncia.

29 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523743

JOSÉ MARIA FERREIRA, L.DA

Sede: Loteamento do Remanso, lote 4, lugar de Remanso,
freguesia de Sande (Vila Nova)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6343;
identificação de pessoa colectiva n.º 504355473; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 29/20031219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto ao artigo 1.º,
n.º 1, e acrescentado o artigo 9.º, o qual fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma José Maria Ferreira,
L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Vila Nova de Sande, Rua
da Indústria, 11, freguesia de Sande (Vila Nova), concelho de Guima-
rães.

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo ob-
jecto.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523530

BLUE COOL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial Brito, Avenida da Indústria, lote 2-B,
freguesia de Brito

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula 6525;
identificação de pessoa colectiva n.º 504651366; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20031219.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta que
a referida sociedade mudou a sua sede para a acima referida.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523549

ETILABEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS
E EMBALAGENS, L.DA

Sede: Rua da Indústria, lote 9, freguesia de Brito
Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6215;

identificação de pessoa colectiva n.º 504405438; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 6/20031219.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade quanto a 275 360,63 euros, em reservas
dinheiro, e foram alterados os artigos 1.º e 3.º e acrescentado o ar-
tigo 7.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a denominação de ETILABEL � In-
dústria e Comércio de Etiquetas e Embalagens, L.da, e tem a sua sede
no lugar do Monte de São Tiago, freguesia de Selho (São Lourenço),
do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
425 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
212 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até 10 vezes o montante das suas quotas.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523484

CONFEITARIA ELDORADO, L.DA

Sede: Rua da Pisca, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4835;
identificação de pessoa colectiva n.º 503414379; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 44/20031218.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523417

BLUESPRING � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Industrial, 2.ª fase, G4, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7208;
identificação de pessoa colectiva n.º 505393336; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 60/20031218.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523468

SEVA � SOCIEDADE ENERGÉTICA DE VALDANTE, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3156;
identificação de pessoa colectiva n.º 502159774; inscrição n.º 28; nú-
mero e data da apresentação: 41/20031218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 6.º,
n.os 2, 3 e 4, e 7.º, n.os 1 e 2, e aditado o n.º 7 ao artigo 6.º, os quais
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � As acções são das seguintes categorias:
a) 99 750 acções ao portador; e
b) 250 acções preferenciais, remíveis, nominativas, com direito

a voto, dividendo prioritário, preferência na liquidação da sociedade
e ainda com obrigação de prestação acessória, com carácter onero-
so, até ao montante em dinheiro de 132 euros e 60 cêntimos por
cada acção desta categoria.

3 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigi-
das prestações acessórias, no todo ou em parte, aos titulares das
acções da categoria prevista na alínea b) do número anterior.

4 � O capital social poderá ser elevado até 997 595 euros e 79
cêntimos, por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de
administração, que fixará a forma, condições de subscrição e as ca-
tegorias de acções a emitir.

5 � (Mantém-se.)
6 � (Mantém-se.)
7 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo

as assinaturas ser de chancela pelos mesmos autorizada.

ARTIGO 7.º

1 � No aumento do capital previsto no n.º 4 da cláusula anteri-
or, a sociedade poderá emitir acções preferenciais remíveis, com
direito a voto, cujo valor, dividendo prioritário e prestações acessó-
rias serão fixados pela deliberação da assembleia geral que as autori-
zar.

2 � As condições, datas, contrapartidas, incluindo prémios da
remição, dividendo prioritário e prestações acessórias dessas acções
serão objecto de deliberação da assembleia geral.

3 � (Mantém-se.)

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523387

INFERCORTE � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Manuel Dias Salgado, lugar do Calvário,
freguesia de Serzedelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8387;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/20031218.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação de funções da gerente Susana Cristina Fernandes da Cunha.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523379

J. L. A. � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9322;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20031223.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Dezembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceram os outorgantes:

1.º José Pinheiro Mendes, contribuinte fiscal n.º 145930408, ca-
sado com Maria da Conceição Antunes de Lima sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Chãos, freguesia de
Candoso (São Martinho), e natural da de Brito, ambas deste conce-
lho;

2.º António Leonel de Lima Mendes, contribuinte fiscal
n.º 220366926, solteiro, maior, residente na indicada Rua de Chãos
e freguesia de Candoso (São Martinho), de onde é natural;

3.º Juliana da Conceição Lima Mendes, contribuinte fiscal
n.º 224098861, solteira, maior, residente na mesma Rua de Chãos e
freguesia de Candoso (São Martinho), de onde é natural.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 5964009, de 15 de Janeiro de
1998, 11544923, de 10 de Julho de 2001, e 12625561, de 8 de
Agosto de 2000, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. L. A. � Restauração, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de Chãos, freguesia de Candoso (São Mar-
tinho), concelho de Guimarães.

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

O objecto da sociedade consiste em restaurantes, importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Pinheiro Mendes, e duas iguais,
do valor nominal de 1000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios António Leonel de Lima Mendes e Juliana da Concei-
ção Lima Mendes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios Juliana
da Conceição Lima Mendes e António Leonel de Lima Mendes.

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

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, com o limite máximo de 10 vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 6.º

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

Estão conforme os originais.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004523719

GUIMÁGUA � PISCINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9321/
20031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20031222.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Outubro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notá-
ria, compareceram os outorgantes:

1.º António Manuel Gonçalves da Mota, contribuinte fiscal
n.º 201960257, residente na Avenida da Alameda Rosas Guimarães,
214, 2.º, esquerdo, da vila de Caldas das Taipas, do concelho de
Caldelas, natural da freguesia de Ponte, ambas deste concelho de
Guimarães, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com a
segunda outorgante;

2.º Ana Maria Antunes de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 196974798, casada como se disse com o primeiro outorgante,
com ele residente, natural da freguesia de Caldelas, deste concelho
de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 9915251 e 10563092,
ambos emitidos em 23 de Fevereiro de 2000 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GUIMÁGUA � Pis-
cinas e Equipamentos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Reitor
Joaquim Augusto Maciel Ribeiro Torres � Campelos, da freguesia
de Ponte, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e comércio de piscinas,
electrobombas e sistemas de rega.

ARTIGO 3.º

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

de 4000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Gonçalves da
Mota, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Ana Maria Antunes de Oliveira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos necessita sempre do con-
sentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na ali-
enação, em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 6.º

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

Estão conforme os originais.

26 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523590

JOSÉ CARLOS SILVA MACHADO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9320/
20031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20031222.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2003, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, res-
pectivo notário, compareceu o outorgante José Carlos da Silva
Machado, contribuinte fiscal n.º 193022850, casado com Paula Cris-
tina Miranda Viegas na comunhão de adquiridos, residente na Rua do
Rio Ave, 848, freguesia de Prazins (Santa Eufémia), do concelho de
Guimarães, e natural de França.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 10639736, de 28 de Junho de 1999, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E declarou:
Que, por esta escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Carlos Silva Machado � Socie-
dade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rio Ave, 848, fregue-
sia de Prazins (Santa Eufémia), do concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto montagens de instalações térmicas e
de climatização, ar condicionado e redes de gás e assistência técnica.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, concentrado numa única quota de igual valor no-
minal, pertencente ao seu único sócio, José Carlos da Silva Macha-
do.

ARTIGO 5.º

Por decisão do sócio, poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante global
de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.
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2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, José Carlos da Silva
Machado.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais declarou o outorgante que não é sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal por quotas.

Declarou ainda que a gerência poderá, desde já, proceder ao le-
vantamento da importância depositada, em nome da sociedade, na
agência das Caldas das Taipas da Caixa Geral de Depósitos, S. A.,
para ocorrer às despesas de constituição e registo e aquisição de bens
de equipamento.

Estão conforme os originais.

22 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523557

FAIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Mestra Caçoila, 18, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6536;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621785; data da apresenta-
ção: 20031223.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referentes à prestação de contas de 2002.

23 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004523689

COSTA & GARCIA, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, fracção A, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8272;
data da apresentação: 20031223.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2002.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2001949502

PELCUR � PELES E CURTIDOS, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Afonso Henriques, 907,
freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1757;
identificação de pessoa colectiva n.º 500214530; data da apresenta-
ção: 19122003.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva Castro e Lopes. 2004523506

VILA NOVA DE FAMALICÃO

IN CÁLCIO � ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6935/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º 506415880; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/
031211.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam pro-
ceder ao seguinte:

a) Transformar a sociedade em sociedade comercial por quotas
plural;

b) Alterar o contrato social, pelo qual a mesma sociedade se rege,
quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do pacto, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de In Cálcio � Actividades Despor-
tivas, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Louredo, da freguesia
de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, uma de cada um dos sócios, José Rui Teixeira
Sampaio e José Carlos Fontes Almeida.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe aos sócios, José Rui Teixeira
Sampaio e José Carlos Fontes Almeida, que desde já ficam nomea-
dos gerentes, sendo necessária a intervenção conjunta de ambos para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante máximo de 100 000 eu-
ros.

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

Conferi e está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273450

J. O. V. I. L. A. C. � TÊXTEIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3921/960109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503572039; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 16/031216.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de José Jorge Pereira Almeida Costa, por carta

datada de 31 de Outubro de 2001, por renúncia.
Mais certifico que, pela inscrição 5 � apresentação n.º 17/031216,

foi ainda efectuado o seguinte registo:
Designação do administrador único até ao termo do mandato.
Nomeado: Vasco Albano Ferreira Moreira, divorciado.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2002.

Conferi e está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2005126381

A MISTA � CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4732/980903; identificação de pessoa colectiva
n.º 504239635; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
031128.

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

Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2000068294
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GANSIL � ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 842/780123; identificação de pessoa colectiva n.º 500356335;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 57/031127.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à alteração
parcial do contrato.

Artigos alterados: o corpo do 3.º e o 5.º, pelo que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927 euros e 87 cêntimos, representado por três quotas: uma do
valor nominal de 16 959 euros e 13 cêntimos, pertencente à sócia
Constância Joana Dias Martins, e duas iguais, do valor nominal de
6484 euros e 37 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim Moreira da Silva e Fernando José da Silva Almeida.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Constância
Joana Dias Martins, Joaquim Moreira da Silva, Fernando José da Silva
Almeida e ainda Armindo da Silva Fernandes, casado, residente na
Rua de Fernando Pessoa, 1, freguesia da Palmeira, concelho de San-
to Tirso.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas dos gerentes Constância Joana
Dias Martins ou Armindo da Silva Fernandes, com a assinatura de
qualquer outro gerente.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006273094

GST � CONSULTORES DE SEGURANÇA E HIGIENE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7100/030414; identificação de pessoa colectiva
n.º 506404668; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
031216.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

Conferi e está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273264

DILIVA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 215/640427; identificação de pessoa colectiva n.º 500085633;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 10/031205.

Certifica que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Avenida Riopele, 888, freguesia de Pousada de Saramagos.

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

Conferi e está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2003053131

ALPRÉDI � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5049/990729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504569554; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
031204.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam al-
terar, e efectivamente alteram, o respectivo pacto social, modifi-
cando o artigo 3.º e aditando um novo artigo, que será o 9.º, os quais
passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 45 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro de Oliveira
Araújo, e outra no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Pedro Miguel da Costa Araújo.

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Interdição, inabilitação, falência, morte, insolvência ou disso-

lução do sócio titular;
b) arresto, arrolamento, penhora ou outro qualquer acto que im-

plique a arrematação ou adjudicação judicial de qualquer quota.
§ único. A contrapartida da amortização consistirá no valor no-

minal da quota amortizada, salvo disposição legal imperativa em
contrário.

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

Conferi e está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273507

CYBERCAFÉ DE AFONSO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6767/021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506349900; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
031203.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2002715971

PREDIPORTELA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7265/031203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/031203.

Certifico que entre Luís Abílio Campos Pinto, solteiro, maior, e
Teresa Adélia Campos Pinto, solteira, maior, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma PREDIPORTELA � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Avenida de São Silvestre, sem
número, da freguesia de Requião, concelho de Vila Nova de Famali-
cão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda, administração de
imóveis e condomínios.
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3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quotas,
no valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios, e as respectivas entradas foram já realizadas em di-
nheiro.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, dispensada
de caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence ao sócio Luís Abílio Campos Pinto, sendo des-
de já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e outros actos estranhos aos negócios sociais.

5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos da lei e
mediante as condições estabelecidas por deliberação a tomar em
assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade, para
o que deverão ser observadas as seguintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a quota notificará, por escrito e
com aviso de recepção, a sociedade, mencionando e identificado o
respectivo cessionário, bem como o preço ajustado, o modo como
ele será satisfeito e todas as demais condições estabelecidas;

b) Nos 30 dias subsequentes àquela notificação, a sociedade co-
municará, igualmente por escrito e com aviso de recepção, a infor-
mar se é dado ou não o solicitado consentimento;

c) No caso de a sociedade não ter prestado o necessário consen-
timento, essa comunicação ao sócio incluirá uma proposta de amor-
tização ou aquisição da quota, devendo o cedente, no prazo de 15
dias, declarar se aceita ou não tal proposta;

d) Caso a sociedade haja prestado o seu consentimento, sempre
os restantes sócios poderão exercer, no prazo de oito dias, o direito
de preferência na respectiva aquisição.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quotas nos seguintes ca-
sos:

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Se, em partilha decorrente de divórcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não for titular.
§ 1.º A amortização será realizada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço anual aprovado, o qual será pago em 12
prestações trimestrais e iguais, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Considera-se realizada a amortização com o depósito, efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota, aprovado nos
termos determinados no parágrafo anterior.

8.º

Falecendo qualquer sócio, a respectiva quota transmite-se aos res-
pectivos herdeiros, os quais nomearão um de entre si que os repre-
sente enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral por maioria
simples dos votos correspondentes ao capital social.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006273493

BASLOURO � CARROÇARIAS BASCULANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1285/811105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501188061; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
031202.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2001.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006273434

TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS DE CARVALHO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2660/901024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502438550; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/
031202.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à alteração
parcial do contrato.

Artigos alterados: os 1.º e 3.º, pelo que passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Transportes José Campos de Carvalho & Filhos, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Pinheiral, 60, freguesia de Cruz, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em cinco quotas: o sócio José Campos de
Carvalho, com uma quota de 20 000 euros, o sócio António Fer-
reira de Carvalho, com duas quotas, uma de 4987 euros e 98 cênti-
mos e uma outra de 15 012 euros e 2 cêntimos, e o sócio Alberto
Ferreira de Carvalho, com duas quotas, uma de 4987 euros e 98
cêntimos e uma outra de 15 012 euros e 2 cêntimos.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006273477

MANUEL AUGUSTO MARTINS OLIVEIRA
TRANSPORTES E ALUGUER DE BETONEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4453/971210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023284; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/031205.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Rua do Capitão Manuel Carvalho, Edifício D. Pedro, 1.º,

sala 3, freguesia de Antas.
Pela inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 4/031205 � Averbamento

n.º 1 � foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Alberto Ferreira de Carvalho, em 31 de

Dezembro de 2002, por destituição.
Pela inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 5/031105 � foi nome-

ado gerente Joaquim Pereira Pinheiro, casado.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2003.
Pela inscrição 5 � Apresentação n.º 6/031205 � os sócios da

sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de 49 879 euros e

79 cêntimos para 150 000 euros, sendo o aumento, no montante de
100 120 euros e 21 cêntimos, integralmente subscrito na modalida-
de de novas entradas em dinheiro e do seguinte modo:

O sócio Manuel Augusto Martins de Oliveira reforça a sua quota,
no valor nominal de 44 891 euros e 81 cêntimos, com a quantia de
91 108 euros e 19 cêntimos, ficando assim com uma só quota no
valor nominal de 135 000 euros, e a sócia Maria Clarinda da Cruz
Figueiredo reforça a sua quota, no valor nominal de 4987 euros e 98
cêntimos, com a quantia de 10 012 euros e 2 cêntimos, ficando as-
sim com uma só quota no valor nominal de 15 000 euros; e
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b) Alteram o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a se-
guinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e está dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 135 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Mar-
tins de Oliveira, e outra no valor nominal de 15 000 euros, perten-
cente à sócia Maria Clarinda da Cruz Figueiredo.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante global de 250 000 euros.

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

Conferi e está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002724458

PARISOL PISOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2962/920529; identificação de pessoa colectiva
n.º 502773910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/031205.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Rua do Capitão Manuel Carvalho, Edifício D. Pedro, 1.º,

sala 3, freguesia de Antas.

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

Conferi e está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002724431

IRMÃOS VILA NOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2104/880601; identificação de pessoa colectiva
n.º 501997784; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 19/
031210.

Certifico que foi deliberado alterar o n.º 1 do artigo 7.º do pacto,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração, os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro ou espécie, além das entra-
das do capital social.

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

Conferi e está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273671

FERPERA � COMÉRCIO DE FRUTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7264/031203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/031203.

Certifico que Pedro Miguel Martins Fernandes, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERPERA � Comércio de Fru-
tas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Cerqueda, freguesia
de Delães, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de frutas e
de produtos hortícolas e outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota, pertencente
ao outorgante, Pedro Miguel Martins Fernandes.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de 15 000 euros.

3 � O sócio poderá ainda fazer os suprimentos que se demons-
trarem necessários.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, Pedro
Miguel Martins Fernandes, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de um gerente ou de um mandatário ou pro-
curador.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

§ único. A gerência da sociedade será sempre eleita em assembleia
geral convocada para o efeito.

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000392938

IRMÃOS VILA NOVA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5594/000811; identificação de pessoa colectiva
n.º 505046130; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
031210.

Certifico que foi deliberado alterar o n.º 1 do artigo 7.º do pacto,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração, os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro ou espécie para além das
entradas do capital social.

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

Conferi e está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273680

SLS SALSA � COMÉRCIO E DIFUSÃO
DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5310/000511; identificação de pessoa colectiva
n.º 504772694; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
031210.

Certifico que foi deliberado por todos os accionistas alterar o n.º 1
do artigo 7.º do pacto, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração, os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro ou espécie para além das
entradas do capital social.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273698

ALCINO M. MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 534/720607; identificação de pessoa colectiva n.º 500308403;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/031127.

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

Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004244429

PEÚGAS ANDRADE & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6443/020131; identificação de pessoa colectiva
n.º 505843471; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
031210.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam au-
mentar o capital social para 100 000 euros, mediante um reforço de
95 000 euros, por entradas em dinheiro, subscritas pelos sócios, na
proporção das suas quotas, passando cada um dos sócios a ser titular
de uma quota do valor nominal de 50 000 euros.

Que alteram o artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, distribuído por duas quotas iguais, do valor nominal
de 50 000 euros cada uma, uma de cada um dos sócios, Clementina
de Andrade de Carvalho Pinto e Manuel Adolfo Andrade de Carva-
lho.

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

Conferi e está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273604

ANTÓNIO CAMPOS DE ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2354/890707; identificação de pessoa colectiva
n.º 502187182; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
031210.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam al-
terar o contrato pelo qual se rege a aludida sociedade no que concer-
ne ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de materiais
de construção, serviços de terraplanagem, escavações e demolições.

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

Conferi e está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273655

MOARA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1798/860903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707921; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 28/030923.

Certifico que a sociedade acima referida localiza-se mais precisa-
mente na Rua de 11 de Junho, 429, freguesia de Calendário.

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

Conferi e está conforme.

26 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2005132799

ELANTEX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3426/931123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502164042; data: 20030520.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2002.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2003070044

CONSTRUÇÕES R. J. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6140/010910; identificação de pessoa colectiva
n.º 505552000; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: OF. 2 e 3/021018.

Certifico que Rui Coelho Machado cessou funções de gerente em
15 de Julho de 2002, por renúncia, tendo sido alterados os artigos
2.º (n.º 1) e 5.º (n.º 1), que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Mourisco, 567, freguesia de Mo-
gege, concelho de Vila Nova de Famalicão.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por dois ou mais gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nome-
ados gerentes ambos os sócios, João Manuel Coelho Machado e Rosa
Maria Ferreira da Silva Machado.

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

Está conforme.

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

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000392270

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

BEIRA FÉRTIL � COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
E RAÇÕES PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1154/
20031027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
27102003.

Certifico que entre Nuno Miguel Ponciano Calvário, solteiro,
maior, e Ana Maria Lindeza Ponciano Calvário, casada com Antó-
nio Salvado Calvário na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Beira Fértil � Comércio de
Fertilizantes e Rações para Animais, L.da, e tem a sua sede na Estra-
da Camarária, 10, lugar de Teixugas, freguesia de Donas, concelho
do Fundão.

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

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos para a actividade agro-pecuária, nomeadamente fertilizantes,
produtos químicos e rações para animais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2600 euros, pertencente ao sócio
Nuno Miguel Ponciano Calvário, e uma de 2400 euros, pertencente
a sócia Ana Maria Lindeza Ponciano Calvário.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferida, esta conforme.

11 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alber-
to da Silva Costa. 2002722633

IDANHA-A-NOVA

PINCALDI CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 191/
950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503457418; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/031204.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março
de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503199

MENDES E MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 185/
940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503282596; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/031202.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Outubro de
2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503172

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA EGITÂNIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 158/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 501679413; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/031128.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março de
2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503164

VILA VELHA DE RÓDÃO

MARQUES, PEREIRA & CARDOSO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Bairro de São Sebastião, freguesia de Fratel,
concelho de Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrícula
n.º 72/20031210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
10122003.

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2003, outorgada
no Cartório Notarial de Proença-a-Nova, exarada a fl. 31 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 292-A, José Marques Faustino,
casado com Lídia de Jesus Agostinho na comunhão geral, residente
no Bairro de São Sebastião, freguesia de Fratel, concelho de Vila Velha
de Ródão, Rui Miguel Agostinho Marques, solteiro, maior, residente
no mencionado Bairro de São Sebastião, João Lopes Pereira, casado
com Maria dos Anjos Agostinho Dias na comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Pedra do Altar, freguesia de Peral, concelho de
Proença-a-Nova, e António José Cardoso, casado com Fernanda da
Conceição Agostinho Marques Cardoso na comunhão de adquiridos,
residente no Bairro de São Sebastião, já referido, constituíram a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � Que, pela presente escritura, deliberam constituir entre si
uma sociedade comercial por quotas com a firma Marques, Pereira
& Cardoso � Sociedade Construção Civil, L.da, e tem a sede no
Bairro de São Sebastião, freguesia de Fratel, concelho de Vila Velha
de Ródão.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

2.º

O objecto social consiste na construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas: uma no valor nominal
de 500 euros, pertencente ao sócio José Marques Faustino, e três,
cada uma no valor nominal de 1500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Rui Miguel Agostinho Marques, João Lopes Pereira e
António José Cardoso.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante de 5000 euros, reembolsáveis quando julgadas dis-
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pensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral que delibere e reembolso.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Rui Miguel Agos-
tinho Marques, João Lopes Pereira e António José Cardoso, desde
já nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas dos três gerentes.

2 � Fica proibido a qualquer sócio envolver a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o
que, a acontecer, será da responsabilidade única e pessoal do inter-
veniente, que ainda ficará obrigado a indemnizar a sociedade por
qualquer prejuízo que, com isso, lhe cause.

5.º

São livremente permitidas as divisões e cessões de quotas entre os
sócios, carecendo de autorização escrita da sociedade noutros casos,
reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, e para qualquer
sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferência em
qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial onde possa vir a ser alienada coer-
civamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violado-
res das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interes-
ses sociais;

e) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º
7.º

A sociedade fica desde já autorizada, através da sua gerência, a
proceder ao levantamento da importância representativa do capital
social depositado, tendo em vista o pagamento dos encargos com a
respectiva constituição e para aquisição de equipamento necessário
à sua instalação e actividade.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Duarte Belo. 2001860501

COIMBRA
CANTANHEDE

AGRO CAMARINHO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1408/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505900408; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298722

MÁRIO CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1409/
020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506019896; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298730

CARLOS MOREIRA � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1246/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505342634; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298196

FLOR DE CERA � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1299/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505688450; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001299141

CAFÉ SNACK-BAR SANTOS & GABI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1017/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504278703; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298552

CUNHA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 418/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501795162; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298773

ACADEMIA DO BOM TALHER � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1353/
011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505897334; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano 2002.

Rectificação da publicação feita no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 172, de 28 de Julho de 2003, referente ao averbamento n.º 1
da inscrição n.º 1 � Data: 29 de Janeiro de 2003.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298781

OPTICENTER � COMÉRCIO E FORMAÇÃO NA ÁREA
DAS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1340/
011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505826887; data da
apresentação: 030627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2002742952

MANUEL DOS SANTOS SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 137/
681025; identificação de pessoa colectiva n.º 500558353; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298790

MANUEL MIRANDA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1421/
020403; identificação de pessoa colectiva n.º 506006204; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298803

JOÃO RECACHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1395/
020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505942500; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298846

ESCOLA DE CONDUÇÃO MOLEIRO,
AMARO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1131/
000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504791532; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298811

CONTATOCHA, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1101/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504663089; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 2001298820

DANIEL & EUCLIDES, TÉCNICOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 872/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503853828; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298510

CENTRALCIT � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELEC-
TRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1103/
991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504669303; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298528

CELBRE � CONFECÇÕES E PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 700/
940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503116718; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298536

SARGAÇO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1361/
011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505908590; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298544

CARLOS DA JÚLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1235/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505272687; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298749

SUSANA & ALMEIDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1356/
011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505860864; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298757

AGRO-TABANEZ � PRODUÇÃO DE LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1364/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505549158; data da
apresentação: 030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2001298854
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COIMBRA

COIMBRA APARTHOTEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6214;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550485; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492240

MANUEL DA COSTA SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6599;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834890.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000086837

C. DIAS & LOURO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8884;
identificação de pessoa colectiva n.º 505608707.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528059

COTIAC � SGPS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9369;
identificação de pessoa colectiva n.º 504930699.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528288

TÁXIS TREVO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8721;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432870.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003467661

JOSÉ DE JESUS PEDROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9088;
identificação de pessoa colectiva n.º 505821184.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000217150

TRANSPORTES MADEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040642.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003549404

CLIMAG � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2331;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830240.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003548726

MARIA FERNANDA TINOCO ROVIRA DE BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2385;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852898; data do depósito:
030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003482806

UMTODO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8146;
identificação de pessoa colectiva n.º 504791818; data do depósito:
030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003483071

ALFICONTA COIMBRA � SERVIÇO DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5914;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395951; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000083609

CRESPO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4472;
identificação de pessoa colectiva n.º 500080224; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492232

NOVA PEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2467;
identificação de pessoa colectiva n.º 500936021; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492283

ENACO � ENGENHARIA ASSISTIDA
POR COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3690;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883282; data do depósito:
030701.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003549382

CORE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146994; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529233

MEDINEVES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5918;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395609; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492291

A. M. C. � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4203;
identificação de pessoa colectiva n.º 502290331; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003555994

GLOBAL SOUCE � SERVIÇOS E INDÚSTRIA SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9037;
data do depósito: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000209750

MAFINACA � MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO
E ACABAMENTO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3450;
identificação de pessoa colectiva n.º 501702113; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000208525

CENTROTORNEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4377;
identificação de pessoa colectiva n.º 505482648; data do depósito:
030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548386

SALTÃO & SALTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5601;
identificação de pessoa colectiva n.º 503213594; data do depósito:
030702.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492399

BETOFEIRA � COMÉRCIO DE CIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9762;
identificação de pessoa colectiva n.º 503967971; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/031002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o pacto social quanto aos seus artigos 1.º, 3.º e 5.º e eliminação
do 11.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de BETOFEIRA � Comércio
de Cimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Augusta Marques Bom,
21, em Coimbra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencentes à única sócia, Shania Trading, Ltd., companhia incor-
porada nas Ilhas Turcos & Caicos, com sede em Churchill Building,
P.º Box 170, Front Street, Grand Turk, Ilhas Turcos & Caios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, até 31 de Maio corrente, será
exercida pelo gerente Dr. Alberto Augusto Barbosa da Costa. A partir
dessa data, a gerência será exercida por Alfonso Miguel Rafael Al-
varez Santulhano Pino, cidadão espanhol, casado, residente em La
Corunha, na Rua Comendante Barja, 8, 2.º, C, e a Jorge Mogin
Lamarca, cidadão espanhol, casado residente em Biona, na Rua
Alferez Barreiro, 14-1.

2 � Para obrigar a sociedade, mo segundo caso, é necessária a
assinatura conjunta dos dois gerentes, de um gerente em conjunto
com um procurador, ou de um procurador com poderes para o acto.

11.º

(Eliminado.)

Adverti o outorgante de que o presente acto deverá ser submetido
a registo dentro de três meses a contar de hoje.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000190022

CONDEIXA-A-NOVA

GRANIPLAC � GRANITOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 128/910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502489570;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 7/031210.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo:

Cessação das funções de gerente por parte do ex-sócio José Fran-
cisco Coelho Lourenço, em 25 de Setembro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno
de Oliveira Pereira de Moura. 2001908431
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FIGUEIRA DA FOZ

FIGUEIRA PARAINDÚSTRIA, GESTÃO DE PARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2574/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 504973959.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800596

FIGUEIRA PARAINDÚSTRIA, GESTÃO DE PARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2574/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 504973959.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800600

EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 318/
700107; identificação de pessoa colectiva n.º 500875774.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800685

SOPORCEL 2000 � SERVIÇOS COMERCIAIS DE PAPEL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2449/000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504838458.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800669

ESTALEIROS NAVAIS DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 77/
441012; identificação de pessoa colectiva n.º 500100500.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2001041977

TOP�S BEACH � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2610/010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505384094.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800626

M. E. P. � MÁRIO, ESTRELA & PASCOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2613/010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505357615.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800650

JOE STAR � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2904/20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506340856.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800618

SOCORTEL � SOCIEDADE DE CORTE DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2896/20021001; identificação de pessoa colectiva n.º 505936569.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o ar-
tigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800677

SQL � SISTEMAS DE QUALIDADE E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1945/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503630845.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Estêvão Fer-
reira Milheiro de Oliveira. 2003317821



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 45 � 23 de Fevereiro de 20044204-(32)

IMOALPES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3011/20030721; identificação de pessoa colectiva n.º 505173638.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Estêvão Fer-
reira Milheiro de Oliveira. 2003317830

PARQUES DO MONDEGO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1747/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503254290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Estêvão Fer-
reira Milheiro de Oliveira. 2003317791

TRIBALANCE � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2651/010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505438690.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Estêvão Fer-
reira Milheiro de Oliveira. 2003317805

MÓVEIS DIFERENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1692/940124; identificação de pessoa colectiva n.º 503124320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Estêvão Fer-
reira Milheiro de Oliveira. 2003317813

GÓIS

LUZALVA � FÁBRICA DE CANDEEIROS
DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 346/900220;
identificação de pessoa colectiva n.º 502298626.

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508409

RESTAURANTE-BAR � TRÊS PENEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 445/011122;
identificação de pessoa colectiva n.º 505461960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 1 de Julho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508395

MINI-MERCADO E CAFÉ VALE DO CEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 436/010125;
identificação de pessoa colectiva n.º 505266687.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 1 de Julho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508387

ARSÉNIO FERREIRA & SIMÕES � COMÉRCIO
DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 449/011219;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807459.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Ju-
lho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508379

ARI-SER � POSTO DE ABASTECIMENTO
E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 390/950921;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498360.

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508417

OLIVEIRA DO HOSPITAL

MIROLGRUA � ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 500/920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502799927;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/031229.

Certifico que foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Apresentação n.º 2/031229.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Segundo-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003867180

A. SIMÕES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 124/720603; identificação de pessoa colectiva n.º 500005230;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/031218.

Certifico que foi alterado o contrato social quanto aos artigos 3.º
e 5.º, mantendo o seu § único, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Rui
Manuel de Almeida Gaspar e outra à sócia Rosa Maria Figueiredo de
Sousa Gaspar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou
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não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios, Rui Manuel de Almeida Gas-
par e Rosa Maria Figueiredo de Sousa.

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

§ único. (Mantém a redacção anterior.)

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

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003867171

GLOBAL CONCEPT � CAMISARIA E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 706/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504122460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/031230.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação n.º 8/30122003.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria do Rosário
da Cunha Fortunato. 2003867163

PENACOVA

CONSTRUÇÕES VEIGA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 171/
931021; identificação de pessoa colectiva n.º 503079235; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 1 e 2/161203.

Certifico que, pela acta n.º 18, da assembleia geral de 31 de Julho
de 2003, António Lopes da Silva cessou as funções na mesma data
da acta supra-referida, por renúncia, e ainda foi nomeado gerente
Maria da Conceição Veiga dos Reis.

Data da deliberação: 31 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743855

ÉVORA
BORBA

MARMENOR � MÁRMORES DA NORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 68/880804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502018178; data da recepção:
30062003.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2006184172

CONFIBOR � TRANSFORMAÇÃO
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 165/950105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503355534; data da recepção:
30062003.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2006184440

VIANA DO ALENTEJO

TABATEJO � TABACOS E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 192/011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505877716.

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

Pela inscrição n.º 3 � apresentação n.º 1/031217.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, em exercício,
Alice da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2001894953

CLÍNICA DENTÁRIA VI.ANA CARRAMASCHI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 189/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505797461.

Pela inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 2/031222.
Transformação em sociedade comercial por quotas da firma em

epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes (por escritura de 19 de
Dezembro de 2003, lavrada a fl. 90 do livro n.º 56-D do Cartório
Notarial de Portel):

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Vi.Ana Carramaschi,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 30, em Viana do
Alentejo, freguesia e concelho de Viana do Alentejo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o seguinte: clínica dentária,
tratamentos dentais, cirurgias orais, próteses dentais, tratamentos
de canais dentais e outros afins, implantodontia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio
Pedro Fernando Moura Ramos;

b) Outra no valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio
Enzo Carramaschi Filho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
dois sócios, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas dos
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, em exercício,
Alice da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2001894945

FARO
ALBUFEIRA

TECNOACÚSTICA � MEDIÇÕES ACÚSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2969/
20031105; identificação de pessoa colectiva n.º 506732843; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031105.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 29 de Outubro de 2003, a fl. 28 do livro
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n.º 140-A no Cartório Notarial do C. F. E. de Loulé, pela qual foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECNOACÚSTICA � Medi-
ções Acústicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Semedo de
Azevedo, 9, cave, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria em sistemas
acústicos. Serviços de medição acústica. Comércio, importação e
exportação e aplicação de sistemas e materiais de isolamento e
insonorização.

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,
uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Nuno Mi-
guel da Encarnação Mateus, solteiro, maior, residente na Rua do
Padre Semedo de Azevedo, 9, na cidade de Albufeira, e Fausto Hidalgo
do Nascimento, casado, residente na Quinta das Flores, freguesia de
Estói, concelho de Faro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isa-
bel S. Zambujo Rosa. 2003764232

CASTRO MARIM

COOPAZINHALENSE � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGA DO AZINHAL, C. R. L.

Sede: Rua do Capitão Lino Vaz Palma Antunes,
freguesia de Azinhal, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 8/
880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501988122; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/031205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial dos estatutos, tendo sido alterado o artigo 7.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a 20 títu-
los de capital.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240164

LAGOA

PRIMOS SOARES � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, Centro Comercial Carlota, loja 6,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 552; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502138513.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 1999, 2000 e 2001.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001553897

MARREIROS E NICHO, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 42, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 369; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501818820.

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

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003081038
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TUCANA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Monte Dourado, Rua dos Combatentes, lote 1,
Praia do Carvoeiro, freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1149; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502040343.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002998540

INÁCIO MARTINS GRAVANITA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 17,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 167; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501278745.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 1999, 2000 e 2001.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999660

APARTAMENTOS MINICHORO, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 142; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501183116.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003105077

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 83; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 500379599.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003105158

COMPUTAS.BAR � RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua do Escondidinho, 8, Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1383/
130400; identificação de pessoa colectiva n.º 504976486.

Certifico:
1 � Inscrição n.º 6 � OF. Averbamento n.º 1 � Apresentação

n.º 9/220503.
Cessação de funções da gerente Sheila Mary Longden Mcleod, a

partir de 16 de Abril de 2003, por renúncia.
2 � Inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 12/220503.

Alterações do contrato social, por transformação, a sociedade em
epígrafe foi transformada em Unipessoal, L.da, tendo como sócio:

a) William Thomson McLeod, casado com Sheila Mary Longden
McLeod no regime da separação de bens � quota de 5000 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto actualizado nos termos do artigo 5.º, n.º 3,
do Código do Registo Comercial

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPUTAS.BAR, Restaurantes
e Similares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Escondidinho, n.º 8, na povoação e freguesia de Carvoeiro, conce-
lho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurantes, bares, snack-
-bars e similares; aluguer de equipamentos informáticos e serviços
de disponibilização de utilização da rede de internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade competem a
um gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.
3 � Fica designado gerente o sócio único, William Thomson

McLeod.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente a 30 vezes o valor que o capi-
tal social tiver à data em que as prestações forem exigidas.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer.

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

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gre-
golho Marcos Brito Beleza. 2002972451

LAGOS

LAGOPÓRTICO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2465/
20021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506372804; data da
apresentação: 041203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

4 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727280

PERMOR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2022/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504346571; data da
apresentação: 031103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729894
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A. M. � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1907/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504197185; data da
apresentação: 181203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727387

INFORTAXA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 909/901106;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101369; data da apresenta-
ção: 260603.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727379

LLOYD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 225/901102;
identificação de pessoa colectiva n.º 500374309; data da apresenta-
ção: 240703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727360

AUTO REPARADORA QUINTA DA VÁRZEA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2405/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506158756; data da
apresentação: 200603.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727352

PELAGOS EMPRESA COMERCIAL DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 742/900320;
identificação de pessoa colectiva n.º 501875654; data da apresenta-
ção: 110603.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727395

TERMINAL 02 � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2574/
20030901; identificação de pessoa colectiva n.º 501568263; data da
apresentação: 261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000727409

LOULÉ

BAR FANDANGO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida do Infante de Sagres, 67,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1799/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501970371; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 28/20031118.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel Martins Silva e Maria Josephine O�Callaghan.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699767

PARRA E MENDONÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3770/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501118004; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14
e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 29, 30 e 31/
20031112.

Certifico que Maria João Seabra de Oliveira Tinoco e Avelino
Nunes Matias dos Santos renunciaram ao cargo de gerente e que Vítor
Manuel Correia Duarte foi nomeado gerente da sociedade em epí-
grafe.

Data: 6 de Novembro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699686

CONCEIÇÃO & CORREIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3771/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500637520; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16
e inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 19, 20 e 21/
20031112.

Certifico que Avelino Nunes Matias dos Santos e Maria João Sea-
bra de Oliveira Tinoco renunciaram ao cargo de gerente e que Vítor
Manuel Correia Duarte foi nomeado gerente da sociedade em epí-
grafe.

Data: 6 de Novembro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699643

FELIZARDO E CORREIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3766/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500440115; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13
e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 26, 27 e 28/
20031112.

Certifico que Avelino Nunes Matias dos Santos e Maria João
Seabra de Oliveira Tinoco renunciaram ao cargo de gerente e que
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Vítor Manuel Correia Duarte foi nomeado gerente da sociedade em
epígrafe.

Data: 6 de Novembro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699651

VIDOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3769/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500787093; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13
e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 13, 14 e 15/
20031112.

Certifico que Maria João Seabra de Oliveira Tinoco e Avelino
Nunes Matias dos Santos renunciaram ao cargo de gerente e que Vítor
Manuel Correia Duarte foi nomeado gerente da sociedade em epí-
grafe.

Data: 6 de Novembro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699627

J. PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3767/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501533524; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15
e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 10, 11 e 12/
20031112.

Certifico que Avelino Nunes Matias dos Santos e Maria João Sea-
bra de Oliveira Tinoco renunciaram ao cargo de gerente e que Vítor
Manuel Correia Duarte foi nomeado gerente da sociedade em epí-
grafe.

Data: 6 de Novembro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699619

GRAMPIAM � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Sede: Hotel Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4228/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 501549072; inscrição
n.º 25; número e data da apresentação: 31/20031103.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho fiscal:
Presidente: João Salvador;
Vogal: António de Albuquerque.
Prazo: triénio de 2003 a 2005.
Data: 31 de Outubro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003685413

MARINOTÉIS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE HOTÉIS, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 312/730418;
identificação de pessoa colectiva n.º 500183457; inscrição n.os 34 e
35; números e data das apresentações: 19, 36 e 37/20031117.

Certifico que foram alterados os artigos 8.º e 15.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por períodos de três anos.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
um suplente, eleitos pela assembleia geral por três anos e reelegíveis
por sucessivos triénios, sem qualquer limitação, devendo ambos ser
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

Mais certifico que foi efectuada a nomeação dos órgão sociais:
Conselho de administração:
Presidente: Maria Teresa Capão Santos;
Vogais: Rui Manuel Gonçalves Silvestre e Nuno Espírito Santo

Leite de Faria;
Fiscal único:
Efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,

SROC, representada por César Abel Rodrigues Gonçalves ou Antó-
nio Alberto Henriques Assis;

Suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, representada
por José Manuel de Oliveira Vitorino.

Prazo: triénio de 2003-2005.
Data: 11 de Agosto de 2003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699732

TURALTUR � SOCIEDADE ALGARVIA DE TURISMO, L.DA

Sede: Aldeia dos Navegantes, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1501/
860930; identificação de pessoa colectiva n.º 501717943; inscrição
n.º 19 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; números e datas das
apresentações: 46/20031112 e 12/20031114.

Certifico que foi alterado o artigo 8.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, sócios ou
não sócios, nomeados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os actos e con-
tratos com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que Alcina Carla Ramos Andrade renunciou ao car-
go de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 11 de Novembro de 2003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698906

FSC � CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, 228, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3404/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503440833; data:
20031126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2000853951

MEPRAL SUL � MERCANTIL DE PRODUTOS
ALIMENTARES DO SUL, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 60-B,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4549/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504811860; data:
20031112.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 45 � 23 de Fevereiro de 20044204-(38)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699660

CLÁUDIO GONÇALVES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 2, 4-B, loja 4,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4806/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 504939424; data:
20031112.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2001.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698850

ALMANCIL 4 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4753/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505197502; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 31/20031111.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 30 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio, João Luís de Orduña Viegas Louro e Maria Tere-
sa Street Calem.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698361

M. J. V. � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Estradas de Vale de Éguas, 187, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4994/
20010601; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20031114.

Certifico que foi alterado a artigo 4.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens móveis e
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração de
condomínios, manutenção e aceitação de doações, administração de
imóveis próprios e alheios.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592989

NYIMA, INSTALAÇÕES TÉRMICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Solar das Amendoeiras, Expansão Sul, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5961/
20031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506765334; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031119.

Certifico que Rafael Burmester de Bessa Ribas, ou Rafael Burmes-
ter de Beça Ribas, divorciado, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NYIMA, Instalações Térmicas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Solar das Amendoeiras, Ex-
pansão Sul, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em projectos de instalação,
comercialização e exportação de sistemas com aproveitamento de
energias renováveis e de energias convencionais e actividades suas
afins. Projectos de instalações térmicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 50 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698396

CARLOS JOSÉ SILVA � INSTALAÇÃO DE REDES
DE GÁS, L.DA

Sede: Sítio de Apeadeiro da Patã, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5960/
20031113; identificação de pessoa colectiva n.º 506770320; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/20031113.

Certifico que entre Carlos José Pereira da Silva e mulher, Natha-
lie Simonne Ben Brahim da Silva, ou Nathalie Simone Bem Brahim
da Silva, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos José Silva � Instalação
de Redes de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Apeadeiro da Patã,
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de redes de gás.
Comércio, montagem e reparação de aparelhos a gás.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos José Pereira
da Silva.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593110

KILBURN PROPERTIES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua das Buganvílias, lote 4.7.1/8B, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5962/
20031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506699064; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 39/20031119.

Certifico que entre Eamon James Murtagh e mulher, Nijole
Murtagh, 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 Kilburn Properties � Gestão
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Buganvílias, lote 4.7.1/
8B, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento, exploração,
gestão, administração e manutenção de bens imóveis; construção
civil; exploração de restaurantes, bares, snack-bars, pastelarias e
exploração de empreendimentos turísticos e hoteleiros.

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 3500 euros, pertencente ao sócio Eamon James
Murtagh, e outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente à
sócia Nijole Murtagh.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Eamon James Murtagh.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593187

CAPE GARDENS � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Sede: Quinta do Côrrego da Zorra, Estrada de Vale de Lobo,
freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5958/
20031111; identificação de pessoa colectiva n.º 506739040; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031111.

Certifico que entre Gordon Hamish Ross Rumball, divorciado, e
Gordon James Christian Latimer, casado com Hannah Jane Latimer
na separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Cape Gardens � Construção e
Manutenção de Jardins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Côrrego da Zorra,
Estrada de Vale de Lobo, freguesia de Almancil, concelho de Loulé,
com endereço postal no Apartado n.º 3006.

3 � Por simples deliberação da assembleia geral, poderá a socie-
dade transferir a sua sede para outro local, bem como criar sucursais,
filiais, agências, delegações ou outras formas de representação, em
Portugal ou no estrangeiro, e extingui-las quando necessário.
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ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a concepção, construção e manu-
tenção de jardins. Comércio de equipamentos e acessórios de jardins
e exteriores. Construção e comércio de mobiliário e equipamentos
para cozinhas. Serviços de carpintaria.

ARTIGO 3.º

Participação em outras sociedades

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades que
tenham, ou não, um objecto social igual ou semelhante ao seu.

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente ao sócio Gordon Hamish Ross
Rumball, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Gordon James Christian Latimer.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suple-
mentares de capital à sociedade até ao montante máximo de 10 vezes
o capital social, nos termos, condições e regime que vierem a ser
aprovados em assembleia geral.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

Aumento do capital social

1 � O capital social pode, por deliberação da assembleia geral,
ser elevado uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que delibere o aumento de capital fixará,
dentro dos limites da lei, o prazo dentro do qual as quotas corres-
pondentes ao aumento deverão ser realizadas.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente per-
mitida entre sócios; para terceiros carece do consentimento da so-
ciedade, a qual gozará do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder, total ou parcialmente, a sua quota
a terceiros dará disso conhecimento à sociedade por meio de carta
registada, com aviso de recepção, indicando a identidade do ou dos
cessionários, o preço e demais condições, devendo a assembleia ge-
ral deliberar, no prazo de 30 dias, se pretende exercer ou não o seu
direito.

3 � O direito de preferência acima conferido à sociedade, se não
exercido, defere-se aos sócios, os quais, no decurso da mesma as-
sembleia geral, deverão, por sua vez, manifestar-se sobre o seu exer-
cício.

4 � No caso de dois ou mais sócios pretenderem exercer o seu
direito de preferência, a quota será dividida entre os preferentes na
proporção das respectivas quotas ou conforme for entre eles acor-
dado.

5 � O direito de preferência acima referido será exercido, salvo
acordo em contrário, pelo valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

6 � Se a assembleia geral não autorizar a cessão no período de
tempo acima mencionado, considerar-se-á, a mesma, tacitamente
concedida.

ARTIGO 8.º

Gerência, nomeação, remuneração e destituição

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

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Gordon Hamish Ross
Rumball.

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

4 � Os gerentes poderão ser livremente destituídos, antes do
decorrer do período acima referido, se a assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito, assim o deliberar.

ARTIGO 9.º

Representação e vinculação da sociedade

1 � A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e
passivamente, pela gerência, obrigando-se com a assinatura de um
gerente, se a mesma for singular, ou pela assinatura conjunta de dois
gerentes, se a mesma for plural.

2 � Caso a gerência seja plural, para os actos de mero expedien-
te bastará a assinatura isolada de qualquer um dos gerentes.

3 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores
nos termos do artigo 252.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

4 � Os gerentes poderão delegar noutra pessoa os poderes neces-
sários para representar a sociedade, mas tal delegação não limitará,
de forma alguma, a faculdade de a gerência deliberar sobre assuntos
a que se refira a delegação de poderes.

5 � Os poderes delegados deverão ser especificados na respecti-
va delegação de poderes.

ARTIGO 10.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Por exoneração ou exclusão dos sócios titulares;
c) No caso de falência ou insolvência dos sócios titulares;
d) No caso de penhora ou arresto de quota;
e) No caso de falecimento dos sócios titulares da quota;
f) No caso de venda ou adjudicação judicial de quota;
g) No caso de divórcio e separação judicial de pessoas e bens, se

a quota for adjudicada ao ex-cônjuge do sócio; interdição e inabilita-
ção do sócio titular de quota;

h) No caso de cedência da quota a terceiros sem prévio consenti-
mento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;

i) No caso da prática pelos sócios titulares de qualquer conduta
imprópria, nomeadamente a concorrência desleal e ou comporta-
mento que seja contra os interesses da sociedade.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização da quota será igual ao valor da quota
segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 11.º

Transmissão

1 � Nos termos do artigo 10.º, alíneas e) e g), deste contrato, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou com o repre-
sentante do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros do faleci-
do escolher entre si um que os represente na sociedade enquanto a
quota estiver indivisa.

2 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros do sócio falecido.

ARTIGO 12.º

Lucros

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698370

FERREIRA & SANTANA II � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Bloco A-3, 2.º, D, Parque das Amendoeiras, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5959/
20031112; identificação de pessoa colectiva n.º 506764168; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 49/20031112.
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Certifico que entre Carlos Manuel Cordeiro Ferreira, divorciado,
e João Filipe Correia Santana, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira & Santana II � Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no bloco A-3, 2.º, D, Parque das
Amendoeiras, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Carlos Ma-
nuel Cordeiro Ferreira, e outra no valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio João Filipe Correia Santana.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698388

AGÊNCIA PROFETA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro, Edifício Sol Europa,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4359/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504622889; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 29 e 30/20031111.

Certifico que foi reforçado o capital de 10 000 euros para
35 000 euros e alterados os artigos 2.º, 3.º e 6.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária. Arren-
damento de bens imobiliários e administração de imóveis por conta
de outrem. Administração e gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 35 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 28 000 euros, pertencente ao sócio João de Deus Góis,
e outra no valor nominal de 7000 euros, pertencente ao sócio Mi-
guel Ângelo Coelho de Brito.

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a inter-

venção de dois gerentes.
3 � (Mantém-se.)

Mais certifico que Miguel Ângelo Coelho de Brito foi nomeado
gerente.

Data: 10 de Novembro 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, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003660585

RICHARD NEUBERSCH � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada de Vale Verde, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2973/
930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503062308; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 5/20031112.

Certifico que Agnieszka Karolina Lutz e Carsten Richard Lutz
foram nomeados gerentes da sociedade em epígrafe.

Data: 7 de Outubro de 2003.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003721568

INTER DOMUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Sá Carneiro, Edifício Sol América, loja 2,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2877/
930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502905360; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 34/20031128.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação na compra e venda
de bens imobiliários ou constituição de quaisquer direitos reais sobre
os mesmos, o seu arrendamento, bem como na prestação de servi-
ços conexos, administração, gestão e arrendamento de bens imobi-
liários, exploração e arrendamento de apartamentos turísticos.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660852
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FERNANDO AUGUSTO MESQUITA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lago Azul, bloco A, apartamento 305, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5973/
20031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506796213; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031204.

Certifico que Fernando Augusto Mesquita, casado com Maria
Natália Palma Mestre Mesquita na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Augusto Mesquita,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lago Azul, bloco A, aparta-
mento 305, Vilamoura, 8125 Quarteira, Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim. Gestão, administração e arrenda-
mento de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660879

SANDRA & BERNARDINO, L.DA

Sede: Rua de Maurício S. Monteiro, bloco E, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5968/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506773116; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 35/20031126.

Certifico que entre Sandra Cristina de Jesus Brázio e Bernardino
Romeu Barreiros Martins, divorciados, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra & Bernardino, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maurício S. Monteiro,
bloco E, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Clemente, cidade e
concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestu-
ário, sapatos, acessórios de moda de senhora e criança, artigos de
puericultura e brinquedos.

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de seis vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660640

H. GOMES & J. GONÇALVES, L.DA

Sede: Quinta do Romão, lote J-29, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5972/
20031203; identificação de pessoa colectiva n.º 506781534; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/20031203.

Certifico que entre Henrique Miguel Mendes Gomes, casado com
Janice Duarte Santos Gomes na comunhão de adquiridos, e José
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António dos Reis Gonçalves, casado com Ana Cristina Gonçalves
Dias na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. Gomes & J. Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Romão, lote J-29,
freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, com endereço postal no
Apartado n.º 546.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imobiliária, gestão,
administração e arrendamento de imóveis; construção civil e explo-
ração de empreendimentos turísticos.

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660887

GONÇALO & CORREIA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Loulé, lote 36,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5971/
20031128; identificação de pessoa colectiva n.º 506538230; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 35/20031128.

Certifico que entre Gonçalo José do Carmo Correia e mulher,
Sandra Isabel Fernandes Guerreiro Correia, casados na comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalo & Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Loulé, lote
36, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria e
marcenaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660844

QUARTEIRACASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Centro Comercial Alsol, loja 9, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5969/
20031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506685110; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031127.

Certifico que entre Cecília Guerreiro da Palma, divorciada, e Maria
José Sousa Correia Vargues, casada com Luís Manuel Martins Vargues
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na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUARTEIRACASA � Socieda-
de de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Alsol, loja
9, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e activi-
dades conexas; gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Cecília Guerreiro
da Palma, e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Maria José Sousa Correia Vargues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo, no
entanto, suficiente a intervenção de apenas um para actos de mero
expediente e para transacções bancárias que envolvam importâncias
inferiores a 500 euros.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660631

RUSTIPROPERTIES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Expansão Nordeste, lote 55, rés-do-chão, em Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5589/
20021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506379566; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
transformação de sociedade unipessoal por quotas em sociedade por
quotas e alteração total do contrato, o qual ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUSTIPROPERTIES � Medi-
ação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Condestável D. Nuno
Álvares Pereira, 13, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São
Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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,
uma de cada sócia.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Condenação definitiva do sócio por crime contra o bom nome
ou o património da sociedade ou de qualquer consócio;

b) Penhora, arresto, arrolamento, venda ou adjudicação judicial
ou administrativa de quota social;

c) Alienação da quota sem consentimento expresso da sociedade;
d) Acordo entre a sociedade e o sócio;
e) Falecimento do sócio;
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f) Adjudicação da quota ao cônjuge do sócio em caso de partilha
por divórcio ou separação judicial de bens.

2 � O valor a pagar pela amortização será, no caso da alínea d)
do número anterior, o valor acordado nas datas convencionadas e,
nos casos restantes, o valor nominal da quota amortizada, em duas
prestações semestrais e iguais, com vencimento a 6 e 12 meses da
deliberação social de amortização.

3 � Verificando-se a exclusão de um sócio, a contrapartida a
receber por este pela amortização da sua quota será o respectivo
valor nominal, a pagar em duas prestações semestrais iguais, com
vencimento a 6 e 12 meses da deliberação social de amortização
por exclusão do sócio.

ARTIGO 8.º

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003593012

VIPMARJUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do Matadouro, 2-A, Loulé,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5777/
20030312; identificação de pessoa colectiva n.º 506448835; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 36 e 37/20031203.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Matadouro, 2-A,

na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião, com en-
dereço postal no Apartado n.º 297.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e

contratos é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se.)
4 � Mantém-se na gerência o sócio Emílio António do Emílio.

Mais certifico que Mariana Augusta do Sacramento Jesus renun-
ciou ao cargo de gerente.

Data: 2 de Dezembro de 2003.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660895

TÁXIS ESTRELA DO MAR, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Edifício Golfinho,
apartamento 2-C, cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5132/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505636743; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrições n.os 7 e 8 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 3, 4, 5 e 6/
20031126.

Certifico que José Cupertino Rodrigues de Sousa renunciou ao cargo
de gerente.

Data: 21 de Novembro de 2003.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade em epígrafe, o

qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Soleil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio dos Quartos, Vivenda
Soleil, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

Hélder Manuel Pires Casinha e Domitília Maria Simão Santos
foram nomeados para o cargo de gerentes.

Data: 21 de Novembro de 2003.
António Filipe das Neves foi destituído do cargo de gerente.
Data: 21 de Novembro de 2003.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660658

GOOD CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 68, em Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4460/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504795821; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 28, 29 e 30/20031202.

Certifico que Alberto José Cavaco Domingos renunciou ao cargo
de gerente.

Data: 26 de Novembro de 2003.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade em epígrafe, o

qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sí-

tio de Vale da Venda, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

Abílio José Cavaco Domingos foi nomeado para o cargo de ge-
rente.

Data: 26 de Novembro de 2003.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2003660909

OLHÃO

VITAL & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2102/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506259072; data do
depósito: 04092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058258

INÁCIO & BOTELHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2006/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505899450; data do
depósito: 18082003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058215

MANUELA HORTA NOBRE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2103/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 505725185; data do
depósito: 04092003.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058240

JOSÉ F. GUERREIRO � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2091/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506230031; data do
depósito: 12082003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058193

CONSTRUFORRA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1985/
20011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505881837; data do
depósito: 04092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058223

PENÍNSULA VERDE � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2018/
20020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505968568; data do
depósito: 12082003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058185

FRESARTE � CRIAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1686/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504230026; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 6; números e data
das apresentações: 23, 25 e 27/20030912.

Certifico que foram extraídos daqueles averbamento e inscrição
os textos seguintes:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/20030912 � Cessa-
ção de funções de gerente de Rolf Josef Dürnholz.

Data: 13 de Setembro de 2001.
Causa: renúncia.
Apresentação n.º 25/20030912 � Designação de gerente.
Gerente: Cesariano Manuel de Sousa Martins.
Data da deliberação: 13 de Setembro de 2001.
Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-

tado o aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em
consequência, foram alterados os artigos 2.º, n.º 1, 4.º, redenomi-
nando o capital em euros, e 8.º, n.º 4, que passam a ter a seguinte
redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, 207,
lote 1, cave, freguesia e concelho de Olhão.

2 � (Mantém-se.)
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e está dividido em duas quo-
tas: uma no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio
Cesariano Manuel de Sousa Martins, e outra no valor nominal de
1250 euros, pertencente à sócia Sandra Maria Gonçalves Fuzeta
Correia.

8.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � São gerentes da sociedade os dois sócios, Cesariano Manuel

de Sousa Martins e Sandra Maria Gonçalves Fuzeta Correia, desde já
nomeados gerentes.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006059220

SULRAMO � COMÉRCIO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS,
PRODUTOS AGRÍCOLAS E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1780/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504567187; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031202.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 4/20031202 � Dissolução e encerramento da

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

Conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057332

PAULA BRITO � MODA E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1382/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502960221; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031127.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 3/20031127 � Dissolução e encerramento da

liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2003.

Conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057545

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ALUMÍNIO FERRO DE CACELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 874/961014; identificação de pessoa colectiva
n.º 503732206.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000415830

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

LACTICÍNIOS DA MAROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 15; identificação de pessoa colectiva n.º 500162450;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 3/11112003.

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

Cessação de funções dos gerentes Isabel Maria Barreiros Garcia e
Manuel Henriques Barreiros.
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Data das comunicações: 24 de Outubro de 2003 e 2 de Novembro
de 2003.

Causa: renúncia.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Rosa Baltazar Guerra. 2001492421

GUARDA

FAUSTO JOAQUIM DA FONSECA,
MULHER & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 729; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502329289; data do depósito:
21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903124

EGIQUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 655; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502027266; data do depósito:
21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903108

JOSÉ MANUEL SARAIVA DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 545; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501631283; data do depósito:
21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903094

S. A. S. � SOLUÇÕES E ANÁLISE DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 907; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502839988; data do depósito:
21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903132

MIGUEL ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 312; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500710970; data do depósito:
21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903086

LEIRIA
ANSIÃO

SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 23/600210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500568855.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 2006165151

SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 23/600210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500568855.

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

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 2006165143

BOMBARRAL

DOMUS AUREA � ATELIER DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 336/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502730021; recebido
em: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249129

SARAGOTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 561/
990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504460080; recebido
em: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248831

BOMBASUPER � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 720/
20031210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
10122003.

Certifico que, através de escritura de contrato de sociedade, la-
vrada em 28 de Novembro de 2003, a fl. 19 do livro n.º 126 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II,
entre José António Ferreira, casado com Hélia Maria Sousa Ferreira
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na comunhão de adquiridos, e Marco António de Sousa Ferreira,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BOMBASUPER � Supermerca-
do, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de António Bruno
Patoleia, rés-do-chão, freguesia e concelho do Bombarral.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em supermercado-padaria.

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 ao sócio José
António Ferreira, e outra no valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio Marco António de Sousa Ferreira.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Fer-
reira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domin-
gos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249234

LEIRIA

METROPIZZA � RESTAURANTE, SOCIEDADE, L.DA

Sede: Rua do Barão de Viamonte, 74, loja 10, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8238/
020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505817250; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 28/20031126.

Certifico que a sociedade alterou o contrato, com transformação
em sociedade por quotas plural, com o seguinte teor do pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma METROPIZZA � Restaurante, So-
ciedade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Barão de Viamonte, 74,
loja 10, freguesia e concelho de Leiria.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
filiais, agências, delegações ou outras formas legais de representa-
ção, quer no território nacional quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de restaurante de tipo tra-
dicional, com lugares ao balcão e restaurante sem serviço de mesa e
fornecimento de refeições ao domicílio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 7500 euros, do sócio Miguel de
Oliveira Ribeiro, e uma de 7500 euros, do sócio Marco Gonçalo Reis
Marto Guerra.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os dois sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pelas assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças e letras de
favor e outros semelhantes ou estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
1) Por acordo com o titular;
2) Por falência ou insolvência do sócio titular;
3) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judi-

cial de quota;
4) Quando algum sócio atentar contra os interesses da sociedade,

impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto
social;

5) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade;

6) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
7) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
8) No caso de morte de sócio a quem não sucederam herdeiros

legitimários;
9) Quando, em partilham, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Fran-
cisco. 2005119997

ÓBIDOS

ERLER � CONSULTADORIA, GESTÃO E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 486; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031210.

Certifico que Robert Hugo Erler, casado com Undine Sophia Paul
Erler na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade unipes-
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soal, a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto a
seguir reproduzido:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ERLER � Consultadoria,
Gestão e Publicidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta da
Cumeira, Sobral da Lagoa, concelho de Óbidos.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede, bem
como abrir sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de represen-
tação social, dentro e fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de marketing e
publicidade, consultadoria e gestão de empresas, ensino e formação
profissional, apoio ao exercício de actividades por conta própria,
organização de feiras e exposições, gestão de suportes publicitários,
prospecção de mercado e agenciamento de clientes, concepção e
execução de anúncios para meios de impressão, de spots de rádio e
televisão e de campanhas publicitárias, execução e projecção de sites
na Internet, execução de redacção e texto para meios de impressão,
recrutamento e formação de pessoal para empresas, assistência e
gestão de condomínios, execução de trabalhos de restauração, repa-
ração e manutenção em edifícios, importação e exportação, arren-
damento e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e é representado por uma única quota, no valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio, Robert Hugo Erler.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio, Robert Hugo Erler,
desde já nomeado gerente, que poderá ou não auferir remuneração.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em quaisquer actos
ou obrigações, pela assinatura do referido gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
ça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá também fazer prestações suplementares de capital
até ao montante máximo de 20 000 euros.

ARTIGO 7.º

Na morte, interdição ou inabilitação do sócio, a quota permane-
cerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante para a so-
ciedade, enquanto a referida quota não for adjudicada.

ARTIGO 8.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam à pros-
secução do objecto social, designadamente:

a) Comprar, permutar ou vender viaturas automóveis;
b) Receber ou prestar serviços;
c) Entregar ou receber em comodato bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pelo sócio único, podendo a sociedade aplicá-los, no todo ou
em parte, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-
-los a outras aplicações de interesse da sociedade, podendo não dis-
tribuir lucros.

ARTIGO 10.º (transitório)

A sociedade obriga-se a assumir as despesas efectuadas pela gerên-
cia de constituição, publicações e registo, de compra de automóveis
e bens imóveis, de aquisição de equipamento necessário à prosse-
cução do objecto social, bem como as despesas de manutenção de
giro comercial, até ao registo definitivo da mesma.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004214317

POMBAL

JOSÉ DIAS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1238;
número e data da apresentação: PC. 62/20030626.

Certifico que foi efectuada a prestação de contas referentes ao
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004540699

AFDS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3516;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031209.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 9 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceu como outorgante: António Ferreira da Silva,
contribuinte fiscal n.º 219378568, solteiro, maior, natural de Fran-
ça, residente na Rua do Mel Doce, 4, lugar de Arneiro da Gafaria,
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 12499041, emitido em 5 de Fevereiro de 2002, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFDS � Comércio de Vestuário,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, Luís de Ca-
mões, 4, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e importação de
vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente a ele sócio, António Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, António Ferreira da
Silva, 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.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.
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Disposição transitória

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

Assim outorgou, declarando ainda, sob sua responsabilidade, que
já foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora reali-
zado na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, balcão de Pom-
bal, e não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
comercial deste acto no prazo de três meses na competente conser-
vatória.

Exibiu:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas no dia 17 de Setembro de 2003; e
b) O cartão provisório do NIPC n.º P505510952 (CAE �

51 421).
Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Conforme com o original.

11 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004540605

CONFOSER � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3511;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20031204.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Hugo Miguel Bértolo Serro, contribuinte fiscal n.º 212871021,
residente na Rua da Ramalha, lote 5, lugar de Casal de Fernão João,
freguesia e concelho de Pombal; e

2.º Sara Sofia dos Santos Confraria, contribuinte fiscal
n.º 224488457, residente na Rua dos Loureiros, 20, lugar de
Pedrulheira, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Os outorgantes são ambos solteiros, maiores, naturais da fregue-
sia e concelho de Leiria.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10572778, de 24 de Outubro de 2002,
e 11601792, de 10 de Maio de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONFOSER � Comércio de
Mobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Fonte Nova, lote
B-1, 3.º, D, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: comércio de mobiliário e
artigos de iluminação e de decoração; prestação de serviços na área
de decoração; e consultoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Hugo Miguel Bértolo Serro e Sara Sofia dos Santos
Confraria.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por lei,
as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas expedi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 30 dias.

Conforme com o original.

5 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795154

CONSTRUÇÕES ALBERTO & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3514;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20031209.
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Contrato de sociedade

No dia 9 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Adelino Manuel Gameiro Jerónimo, contribuinte fiscal
n.º 178935980, solteiro, maior, natural da freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal, onde é residente no lugar de Santiais,
Rua de São José, sem número de polícia; e

2.º Carlos Alberto da Silva Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 113638302, casado com Maria de Fátima Duarte Pereira Rodri-
gues sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, residente na dita Rua de
São José, sem número de polícia, lugar de Santiais.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7413421, de 14 de Março de 2001, e
5667920, de 7 de Outubro de 2003, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Alberto & Jeróni-
mo, L.da, e tem a sua sede na Rua de São José, sem número de po-
lícia, lugar de Santiais, freguesia de Santiago de Litém, concelho de
Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, nomeada-
mente reboco, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Carlos Alberto da Silva Rodrigues e Adelino Manuel Gameiro
Jerónimo.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade é validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, com a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
igualmente 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.

Conforme com o original.

11 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004540613

CONSTROIBRUTO � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3515;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20031209.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 9 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceu como outorgante: Domingos Carreira Fernandes,
contribuinte fiscal n.º 139727582, casado com Maria Pereira dos
Santos Fernandes sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal, residente na
Rua de Santa Clara, 8, lugar de Casal da Clara, freguesia da Guia,
concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 4301100, emitido em 18 de Janeiro de 1995 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTROIBRUTO � Constru-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Eloi, sem
número de polícia, lugar de Santo Eloi, freguesia de São Simão de
Litém, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; compra e venda
de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente a ele sócio, Domingos Carreira Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem por ele sócio vier a ser
designado, ficando desde já nomeados gerentes os não sócios Bruno
Patrício Pereira Neves e Elisabete Pereira Fernandes Neves, casa-
dos, ambos residentes na Rua de Santo Eloi, sem número de polícia,
lugar de Santo Eloi, freguesia de São Simão de Litém, concelho de
Pombal.

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

ARTIGO 5.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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Assim outorgou, declarando ainda, sob sua responsabilidade, que
já foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora reali-
zado na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, balcão de Mei-
rinhas, e não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
comercial deste acto no prazo de três meses na competente conser-
vatória.

Exibiu:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas no dia 25 de Novembro de 2003; e
b) O cartão provisório do NIPC n.º P506796604 (CAE �

45 211).

Conforme com o original.

11 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004540591

TRANSPORTES H. C. M. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3509;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/031128.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Humberto Jorge Marques Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 228739640, solteiro, maior;

2.º Carlos Manuel Marques Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 203263049, solteiro, maior; e

3.os Manuel Lopes Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 124228437,
e mulher, Maria da Conceição Alves Marques Gonçalves, contribu-
inte fiscal n.º 135250170, casados sob o regime da comunhão geral.

Os outorgantes são todos naturais da freguesia de Mata Mourisca,
concelho de Pombal, e residentes na Rua de Pombal, 28, lugar de
Escoura, freguesia de Ilha, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 11288596, de 11 de Março de 2002,
10112530, de 16 de Julho de 2003, 4224776, de 22 de Outubro de
2003, e 4444669, de 31 de Agosto de 1999, todos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes H. C. M. G., L.da, e
tem a sua sede na Rua de Pombal, 30, lugar de Escoura, freguesia de
Ilha, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrem e comércio de materiais de constru-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos va-
lores nominais de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Humberto Jorge Marques Gonçalves, Carlos Manuel
Marques Gonçalves, Manuel Lopes Gonçalves e Maria da Conceição
Alves Marques Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios e não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Conforme com o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795138
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LISBOA
ALENQUER

TE J. M. � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1736/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505425564; data da
entrega dos documentos: 17122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139983

MARTINS & ADÍLIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2006/
020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506145255; data da
entrega dos documentos: 16122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139975

SOCIEDADE AGRÍCOLA FERREIRA QUEIMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 213/
740205; identificação de pessoa colectiva n.º 500412880; data da
entrega dos documentos: 27112003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006131141

PAVIZES � COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 969/
940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503241660; data da
entrega dos documentos: 02122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006138642

MARTOLAR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 376/
830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501382917; data da
entrega dos documentos: 28112003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139940

CONSTRUTORA IDEAL DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 226/
750402; identificação de pessoa colectiva n.º 500073872; data da
entrega dos documentos: 28112003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139932

TRANSPORTES MIRANDA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 974/
940905; identificação de pessoa colectiva n.º 503258547; data da
entrega dos documentos: 04122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139401

TRANSPORTES HENRIQUE GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 788/
920810; identificação de pessoa colectiva n.º 502831340; data da
entrega dos documentos: 04122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139355

UNIFIBRA � FABRICO DE PEÇAS
EM FIBRA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 824/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502896175; data da
entrega dos documentos: 04122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139398

OLDRIDEL, TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2097/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 504993550; data da
entrega dos documentos: 16122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2002538085

M. S. REIS, DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1265/
971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504019090; data da
entrega dos documentos: 17122003.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006330039

MARTINHO E MARTINHO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 524/
880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501956921; data da
entrega dos documentos: 16122003.

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139959

CABECARGO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2005/
020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506079180; data da
entrega dos documentos: 19122003.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006131168

MESTRE GALEANO � PINTURA
AUTOMÓVEL � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1814/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505513536; data da
entrega dos documentos: 19122003.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006131150

CORREIA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 291/
790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500878994; data da
entrega dos documentos: 19122003.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006139991

R. L. M. T. SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2009/
020621; identificação de pessoa colectiva n.º 501139672; data da
entrega dos documentos: 19122003.

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006199170

AMADORA

ALSICOR � NOVIDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5659;
identificação de pessoa colectiva n.º 500866600; averbamento n.º 4 à
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/020705.

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

Cessação de funções de gerência de vogal do conselho fiscal de
Joaquim Vicente Pinheiro Carrilho, por ter renunciado, em 29 de
Maio de 2002.

Conferida e conforme.

A Ajudante Principal, Maria Fernanda Cristina Jacob.
2006240552

RODRIGUES, SILVA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1448/
700721; identificação de pessoa colectiva n.º 500566763; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 51/011204.

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

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

O capital foi reforçado com 492 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 1666 euros e 50 cêntimos, da sócia Fernanda dos Santos Rodri-
gues da Silva, e a outra de 3333 euros e 50 cêntimos, do sócio João
Custódio da Silva.

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

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006218492

VASCONCELOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1855/
161072; identificação de pessoa colectiva n.º 500428310; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 10/020705.

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

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

O capital foi reforçado com 3004,81 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 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros, pertencente ao
sócio Venceslau Pereira da Silva, e outra de 250 euros, pertencente
ao sócio João Pedro Rodrigues da Silva.

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

Conferido e conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006218514

LUSOALIMENTOS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4445/
101082; identificação de pessoa colectiva n.º 501318550; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 8/020710.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

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

O capital foi reforçado com 192 800$, em reservas livres, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Gulamo Mahomed e Solim
Dawood.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006218522

MÉTODO � ANÁLISE E DIVULGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6898/
890928; identificação de pessoa colectiva n.º 502232919; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 14/020417.

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

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

O capital foi reforçado com 552 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1666 euros e 67 cêntimos e outra de 833 euros e 33 cêntimos, am-
bas pertencentes ao sócio Alfredo Pereira, e uma de 1666 euros e
67 cêntimos e outra de 833 euros e 33 cêntimos, ambas pertencen-
tes à sócia Edviges Maria Varanda Espada Guerreiro.

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

Conferido e conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006240510

OSTIFARMA TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8805/
240293; identificação de pessoa colectiva n.º 502933402; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 22/020905.

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

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

O capital foi reforçado com 2410$, em reservas, 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 do valor nominal
de 2500 euros cada, dos sócios, José Manuel Pereira Coelho Ribeiro
e de Maria Amélia Rodrigues do Amaral Coelho Ribeiro.

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

Conferido e conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006217976

CAFÉ CERVEJARIA VERDE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8066;
identificação de pessoa colectiva n.º 502916869; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/020619.

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

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

O capital foi reforçado com 0,25 euros, por incorporação de re-
sultados transitados, e o seu artigo 6.º foi modificado e ficou com a
seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 969 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal
de 6484 euros e 50 cêntimos, e pertence uma a cada um dos sócios,
Joaquim de Almeida Ramos e Maria Isabel Ribeiro Cardoso Ramos.

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

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006199676

CONSIGNAL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7685/
190592; identificação de pessoa colectiva n.º 502764325; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/020514.

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

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

O capital foi reforçado com 0,13 euros, em reservas, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 29 928 euros e encontra-se dividido em três
quotas iguais de 9976 euros, encontra-se totalmente realizado e per-
tence uma quota a cada um dos sócios, Celso Fernandes Azevedo,
José António Silva Martins e José Joaquim Vicente Reis.

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

Conferido e conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006223739

TÚRIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9323;
identificação de pessoa colectiva n.º 501087575; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 5/031118.

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

Alteração parcial ao pacto social.
Artigo alterado: 3.º, n.º 1.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem como objecto social a compra de prédios
rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim, constru-
ção de edifícios para venda, bem como a gestão de imóveis próprios.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223801

BYTECODE � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361783; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
8 e 9/031118.

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

Cessação de funções de gerência de Vítor José Palma Mendes
Castilho.

Data: 7 de Abril de 2003.
Causa: renúncia.
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Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 2979,86 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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, José Luís de Jesus Marques da
Silva e António Virgílio Dias Henriques.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2001095201

CAFETARIA MUSGO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6001;
identificação de pessoa colectiva n.º 502006757; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações:
8 e 9/031118.

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

Cessação de funções de gerência de João Carlos Ribeiro Rendeiro.
Data: 29 de Setembro de 2003.
Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato.
O artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias, Edite Jesus Ribeiro dos Santos
Bruno e Maria Ausenda Jesus Ribeiro.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006219235

PENTEADOS DE ANA PAULA PEDROSA & LURDES
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5332;
identificação de pessoa colectiva n.º 501695621; depósito: 200602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000246883

SONISSIL � TÉCNICA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3545;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852138; depósito: 200602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000246880

AUTO-CENTRAL DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5866;
identificação de pessoa colectiva n.º 501943137; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 2/020219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 100 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 em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5100 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio Manuel José Reis Martins, e uma outra do valor
nominal de 100 euros, pertencente à sócia Sílvia Patrícia Topa Reis
Martins.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006240587

ADÉRITO AUGUSTO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1192;
identificação de pessoa colectiva n.º 500009430; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 8/020603.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O seu capital foi reforçado com 13 118,03 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 em dinheiro e nos de-
mais valores do activo social, é de 20 600 euros e corresponde à
soma de três quotas, uma do valor nominal de 20 100 euros, perten-
cente ao sócio Teófilo Luís Teixeira Dias, e outras duas do valor
nominal de 250 euros cada uma e uma de cada uma das sócias Ana
João Martins Teixeira Dias e Ana Luísa Martins Teixeira Dias.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006218484

ASSUMCAR, LIMPEZAS, PREPARAÇÕES
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 546/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504668870; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/991014.

Certifico que entre Issuf Mussa Amad Vally Mussá, Paulo Jorge
de Olival e João Carlos Soares Gomes foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ASSUMCAR, Limpezas, Prepa-
rações de Veículos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Padre Álvaro Pro-
ença, 2, 4.º, C, Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da
Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de limpezas, lava-
gens, preparações de viaturas usadas e novas, polimentos,
desenceramentos e pequenos retoques na pintura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 800 000$ e corresponde à soma de três
quotas, uma do valor nominal de 956 800$, pertencente ao sócio
Issuf Mussa Amad Vally Mussá, integralmente realizada em dinhei-
ro, e duas de igual valor nominal de 561 600$ cada, pertencentes
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uma a cada um dos sócios Paulo Jorge de Olival e João Carlos Soares
Gomes, tendo cada um deles realizado em dinheiro a importância de
291 600$, devendo o remanescente, na importância de 270 000$,
ser realizado por cada um deles no prazo de dois anos a contar desta
data.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Issuf Mussa
Amad Vally Mussá e Paulo Jorge de Olival.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638290

NEOCLASS � PRODUÇÃO E EDIÇÃO MUSICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 555/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504673912; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/991021.

Certifico que entre Gonçalo Baptista Matos Pereira e Jorge Ma-
nuel Mesquita da Costa Roque foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEOCLASS � Produção e Edi-
ção Musical, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Ultramar, 8, rés-
-do-chão, direito, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, gravação, edição,
promoção, comercialização, distribuição, importação e exportação
de fonogramas, videogramas, registos informáticos, gráficos, edição
de livros, registas e afins; gestão de estúdios para gravação e ensai-
os; aluguer e comercialização, importação e exportação de instru-
mentos musicais, equipamento áudio e vídeo; produção e realização
de eventos culturais; agenciamento e gestão de artistas e sua repre-
sentação, representações discográficas e de equipamento audiovisual
e instrumentos musicais.

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 de
4500 euros, do sócio Gonçalo Baptista Matos Pereira, e outra de
500 euros, do sócio Jorge Manuel Mesquita da Costa Roque.

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 só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção do gerente Gonçalo Baptista
Matos Pereira.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638320

IMPORSTAR � SOCIEDADE TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 545/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504596780; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/991014.

Certifico que entre António Carlos Ribeiro Poupinha, Carlos
Manuel dos Santos da Palma e Diana Cristina da Silva Baptista foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORSTAR � Sociedade
Trading, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Gil, 2, letra C,
freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, distribuição e representação de grande variedade de mercado-
rias, nomeadamente: alimentares, bebidas, electrodomésticos e pe-
ças de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: duas
iguais de 2 250 000$ cada, uma de cada um dos sócios António Car-
los Ribeiro Poupinha e Carlos Manuel dos Santos da Palma, e outra
de 500 000$, da sócia Diana Cristina da Silva Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638303
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PONTO-SIS, SERVIÇOS E INOVAÇÃO
EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 620/
991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504743910; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/991130.

Certifico que entre João Nuno Pedro Cardoso, António Jorge
Cardoso e Ana Rute Pedro Cardoso foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PONTO-SIS, Serviços e Inova-
ção em Sistemas Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Mota Pinto,
6, rés-do-chão, direito, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma 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 e
aconselhamento relacionados com tecnologias e sistemas de infor-
mação e comercialização de sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio João Nuno
Pedro Cardoso, e duas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
uma e uma de cada um dos sócios António Jorge Cardoso e Ana
Rute Pedro Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Nuno Pedro
Cardoso.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638460

MIGUEL & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 911/
000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504939629; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000531.

Certifico que entre Miguel António, Maria Manuela Luís António
Fernandes, Manuel do Carmo Fernandes e Teresa Maria Luís Antó-
nio Amaral foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Filhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Dr.ª Madalena Perdi-
gão, 21, rés-do-chão, Serra da Mira, freguesia de São Brás, concelho
da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar 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
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais
do valor nominal de 750 euros cada uma e uma de cada um dos só-
cios Maria Manuela Luís António Fernandes e Manuel do Carmo
Fernandes, uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente à só-
cia Teresa Maria Luís António Amaral, e uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Miguel António.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Miguel António
e Manuel do Carmo Fernandes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638494

DUPLA DO PETISCO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 920/
000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504974190; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 14/000605.

Certifico que entre António Júlio de Jesus Ribeiro e Maria de
Fátima Miguéis Cleto de Jesus Ribeiro foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dupla do Petisco � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Galegas, Porta das
Torres, 53, 5.º, esquerdo, Amadora, freguesia da Buraca, concelho
da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social ini-
cial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638516

SOCIEDADE DE TRANSPORTES FINAL DO MILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 556/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504587382; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/991021.

Certifico que entre João Henriques Claro e Ester Martins de Car-
valho Claro foi constituída a Sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma Sociedade de Transportes Final
do Milénio, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Santareno,
38, rés-do-chão, D, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

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 de
4000 euros, do sócio João Henriques Claro, e outra de 1000 euros,
da sócia Ester Martins de Carvalho Claro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao limite do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Henriques Claro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638370

ARTE 99 � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 616/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504683560; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/991125.

Certifico que entre Hélder Manuel Brás Henriques e Alda Maria
Silvério Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arte 99 � Sociedade Técnica de
Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco de Lima Couto,
12-B, Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da Ama-
dora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, demolições,
construção de casas para fenda, prédios � revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 25 000 euros cada, tituladas uma por cada só-
cio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638508

PLAYGEST � PRODUÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 666/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504778412; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/010112.

Certifico que entre Nuno André Fernandes dos Santos e Rui Ma-
nuel da Silva Pedro foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLAYGEST � Produção de
Eventos Culturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, Centro
Comercial, loja 17, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e produ-
ção de eventos culturais e recreativos e actividades hoteleiras e si-
milares, nomeadamente catering.

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 de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, 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, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638630

TÁXIS VISIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 670/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504795627; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 21/010117.

Certifico que entre Gaudêncio da Cunha Oliveira e Laura Duarte e
Cunha Oliveira foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Visiense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Maria Luísa Cane-
ças, 9, 4.º, esquerdo, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 205$ cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638583
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BALDÉ & BALDÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 512/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504670646; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/990917.

Certifico que entre Alassana Baldé e Amadu Baldé foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Martins Rosado, 27,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

§ único. A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cedência tempo-
rária de trabalhadores para utilização de terceiros trabalhadores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 900 000$, pertencente ao sócio Alassana Baldé, e uma
do valor nominal de 600 000$, pertencente ao sócio Amadu Baldé.

ARTIGO 4.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 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638044

SKY FLY 2000 � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 517/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504637142; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/990920.

Certifico que entre Vali Momade Hassam, Noor-Muhammade Vali
Momade e Amine Mohomed Amílcar Alidina foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sky Fly 2000 � Agência de
Viagens e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Ana de Castro Osó-
rio, 15, 1.º, E, freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de agência de via-
gens e turismo. Actividades próprias e acessórias das agências de
viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 000$, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma
do valor nominal de 6 800 000$, pertencente ao sócio Vali Momade

Hassam, e duas de igual valor nominal de 6 600 000$ cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Noor-Muhammade Vali Momade e
Amine Mohomed Amílcar Alidina.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Vali Momade
Hassam e Amine Mohomed Amílcar Alidina.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638052

DEROLMAMI � DERMOCOSMÉTICA E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 064/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504280252; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/000518.

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

Alteração parcial do contrato.
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O seu artigo 2.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na importação, exporta-
ção, distribuição e comercialização de grande variedade de artigos,
designadamente produtos cosméticos, perfumaria, farmácia, acessó-
rios, médicos, higiene, dietéticos, suplementos alimentares, alimen-
tação e afins.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638060

AUTO TÁXI LUIZ & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 553/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504631284; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/991020.

Certifico que entre João Rolo Luiz e Maria da Graça dos Reis de
Lima Luiz foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Luiz & Graça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Filipinas, lote 112,
Alto dos Moinhos, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar 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 ocasional de passa-
geiros em viaturas de aluguer (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 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 as-
sembleia geral.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638265

A. J. FOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 659/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504791508; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/010106.

Certifico que entre António Joaquim Catarino Fouto e Rosinda
Alves Marçal Fouto foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. J. Fouto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Rogério Paulo, 10,
Serra da Mira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste 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
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do 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, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638613
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ADVANTIS NET � NETWORKING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 701/
000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504559036; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/000201.

Certifico que entre Armindo Leitão Alceu e Pedro Miguel do Rio
Rodrigues Fatal foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Advantis Net � Networking, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Moinhos, Urba-
nização Quinta Grande, 6, 2.º, direito, freguesia de Alfregide, conce-
lho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em soluções, equipamentos e ser-
viços para redes de comunicações; importação, exportação e venda
de produtos e soluções para redes de comunicações e networking.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é d 15 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 7500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Fica expressamente vedado aos gerentes assinar, em nome
da sociedade, quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto so-
cial, como fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

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 cedente deve comunicar à sociedade e aos sócios, por car-
ta registada com aviso de recepção, o nome e a morada do cessio-
nário, o preço combinado, o prazo, a modalidade de pagamento e
ainda outras informações que melhor caracterizem o negócio.

ARTIGO 7.º

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

a) Quando a quota seja cedida sem o prévio consentimento da
sociedade, nos casos em que é exigido;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a pro-
vidências cautelares ou por qualquer motivo tenha sido ou tenha de
ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo
judicial;

c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Por desinteresse repetido do sócio pelo desenvolvimento do

objecto social;
e) Por lesão séria dos interesses da sociedade através de práticas

de concorrência; e
f) Se o sócio titular deixar de ser funcionário da sociedade e esta-

belecer com outra sociedade, directa ou indirectamente concorren-
te, qualquer relação ou vínculo laboral.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determina-
do por um balanço efectuado extraordinariamente para o efeito, nos
casos previstos nas alíneas b) e c) anteriores e pelo valor nominal
da quota nos casos previstos nas alíneas a), d), e) e f), a qual poderá
ser paga em prestações, mas de número nunca superior a 10 e den-
tro dos 24 meses subsequentes à data da amortização.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638591

ARCALEGRE � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 881/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504975170; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 22/000512.

Certifico que entre Joaquim Jorge Nobre Sequeira dos Santos Couto
e Jorge Emanuel Ladeiras Cavilhas foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARCALEGRE � Utilidades
Domésticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fontes Pereira de Melo,
22-A e 22-B, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos e utilida-
des para o lar (bazar), utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, 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, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638346
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J. A. ANDRÉ � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 660/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504788493; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/000106.

Certifico que entre José de Ascenção André e António José Cha-
veiro Belo foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. A. André � Decorações e
Revestimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Dinis, 7, 2.º, C,
freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no revestimento de pavimentos e
paredes. Decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
952 290$, do sócio José da Ascenção André, e outra de 50 120$, do
sócio António José Chaveiro Belo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José da Ascenção
André.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638095

EUROAND, ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 539/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504308475; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/991018.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º, 3.º e 4.º foram alterados e ficaram com a se-

guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EUROAND, Aluguer e
Venda de Equipamentos para Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Franco, 8, 1.º,
direito, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 210 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor

nominal de 605 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, João Paulo Boto Maló e José Manuel dos Santos Alfacinha
Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638125

AQUILA AUDAX � COMPANHIA PORTUGUESA
DE ARTE E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 665/
000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504674501; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 16/000107.

Certifico que entre António Joaquim da Silva Faria e Pedro Ma-
nuel da Silva Faria foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aquila Audax � Companhia
Portuguesa de Arte e Desporto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Camilo Castelo
Branco, 20, 6.º, direito, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos despor-
tivos, equipamentos, por grosso e retalho, importação e exporta-
ção, representação de marcas, produção audiovisual e espectáculos.

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 de
1500 euros, do sócio António Joaquim da Silva Faria, e outra de
3500 euros, do sócio Pedro Manuel da Silva Faria.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Joaquim da
Silva Faria.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638621

WORLDVÍDEO � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 671/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504798936; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 22/000117.
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Certifico que entre Carla Sofia da Costa Santos Rodrigues e Michela
Chinossole Cardoso Costa foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WORLDVÍDEO, Produções
Audiovisuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Heliodoro Salgado, 14,
2.º, esquerdo, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, realização e comer-
cialização, distribuição e duplicação de videogramas e fonogramas,
realização e produção de programas de televisão, rádio e spots publi-
citários. Importação e exportação de programas de TV e rádio.
Prestação de serviços na área de publicidade, marketing, edição e
publicação, planeamento de campanhas, compra e distribuição.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou 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 nomeada gerente a sócia Carla Sofia da Costa
Santos Rodrigues.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638567

SOCIEDADE DE TÁXIS OS DOIS AMIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 669/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504733672; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 20/000117.

Certifico que entre José Duarte Domingos e Maria Luísa Dionísia
Azevedo Domingos foi constituída a Sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma Sociedade de Táxis Os Dois
Amigos, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão de Magalhães,
lote 76-A, rés-do-chão, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros � táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 003 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 500$ cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638605

FASTREST � SOCIEDADE GESTORA
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 919/
000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504985817; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/000605.

Certifico que entre Carlos António Pires Bento e Maria Margari-
da Conceição de Brito Avô Bento foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma FASTREST � Sociedade Gestora de
Restaurantes, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade fica com sede na Avenida de D. Luís I, 14, 8.º,
E, freguesia de Alfragide, Amadora.

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

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração, operação e gestão de
restaurantes da cadeia internacional McDonald�s sob o regime de
franchising.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 125 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 123 750 euros, pertencente ao sócio Carlos Antó-
nio Pires Bento, e outra no valor nominal de 1250 euros, perten-
cente à sócia Maria Margarida Conceição de Brito Avô Bento.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente único,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos António Pires
Bento, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura do seu gerente
único.

ARTIGO 6.º

Competência da gerência

Para além do previsto na lei e nestes estatutos, é da competência
da gerência:

a) A alienação, locação, arrendamento e oneração de bens mó-
veis e imóveis ou de estabelecimentos pertencentes à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.
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ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos à sociedade depende do consenti-
mento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou de

qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem o consentimento expresso da socie-

dade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado, salvo o disposto em norma imperativa.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital social
da sociedade.

ARTIGO 10.º

Deliberação dos sócios

1 � As assembleias gerais são convocadas mediante carta regis-
tada com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima
de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
anuais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638575

TÁXI ESTALAGEM & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 672/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504776274; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 23/000117.

Certifico que entre Vítor Manuel Lopes Carvalho e Ana Maria
Vides Estalagem Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Estalagem & Carvalho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Fernando
Tamagnini, 6, 1.º, direito, freguesia da Damaia, concelho da Ama-
dora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
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

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638524

PAPELARIA BONIFÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 595/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504726447; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 9, 10 e 11/000218.

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

1) Cessação de funções de gerência de Eurico Bonifácio Ferreira,
por ter renunciado, em 25 de Janeiro de 2000;

2) Autorização para a manutenção de nome:
Nome a manter: «Bonifácio»;
Autorizante: Eurico Bonifácio Ferreira;
Data da deliberação: 25 de Janeiro de 2000;
3) Nomeação de gerente:
Gerente nomeada: Maria Luísa da Silva Galinha dos Santos;
Data: 25 de Janeiro de 2000.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2004638168

TREZE PONTO NOVE � PUBLICIDADE E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4823;
identificação de pessoa colectiva n.º 501308474; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 3/031118.

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

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

O capital foi reforçado com 21$, em reservas livres, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 24 940 euros, dividido em quatro quotas iguais de
6235 euros, pertencentes a cada um dos sócios, António José Moura
Pedrógão, José de Deus Bértolo, Diamantino Gonçalves Brazinha e
Sebastião Lopes Luís.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223194

POTENCIALGEST � FORMAÇÃO, GESTÃO
E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 471/
990813; identificação de pessoa colectiva n.º 504590790; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/990813.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de POTENCIALGEST �
Formação, Gestão e Recuperação de Empresas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. José Pontes,
1-A, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 � A administração poderá deslocar a sede social para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou em concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou extinguir delegações, agências, sucur-
sais ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, no
território nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender con-
veniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: formação, consultoria e gestão de
empresas. Recuperação de empresas.

ARTIGO 4.º

No âmbito da sua actividade, a sociedade poderá prestar consulto-
ria nas áreas de: gestão, organização empresarial, formação, selec-
ção e recrutamento de recursos humanos; elaborar, apresentar aos
organismos competentes e liderar processos de viabilização de em-
presas com recurso a todas as formas legais de associação; prestar
serviços administrativos, informáticos, contabilísticos e fiscais;
franchisar marcas próprias ou vir a tornar-se franchisado e ainda
fazer representações comerciais e industriais.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da administração, a sociedade poderá livre-
mente adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se
ou interessar-se, por qualquer forma e com qualquer entidade, nou-
tras sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou con-
sórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objectivo, tipo
e lei reguladora, bem como tomar parte ou fazer-se representar nos
respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para
tais fins.

ARTIGO 6.º

A duração da sociedade prossegue por tempo indeterminado, con-
tando-se a sua existência jurídica desde a presente data.

ARTIGO 7.º

1 � O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por 10 000 acções com o valor no-
minal de 5 euros cada, subscritas da seguinte forma:

A accionista Potencialcabos � Comércio de Material Eléctrico,
L.da, subscreve 5000 euros, a que correspondem 1000 acções;

A accionista Margarida Arabela de Castro Monteiro Alves subs-
creve 500 euros, a que correspondem 100 acções;

A accionista Maria Manuela de Abreu Rodrigues subscreve 500 eu-
ros, a que correspondem 100 acções;

O accionista José Manuel Sousa Melancia subscreve 31 500 euros,
a que correspondem 6300 acções;

A accionista Clarisse Rita Saloca Sousa Melancia subscreve
10 000 euros, a que correspondem 2000 acções;

O accionista Cristiano José Saloca Sousa Melancia subscreve
2500 euros, a que correspondem 500 acções.

2 � As acções serão ao portador e nominativas livremente con-
vertíveis, conforme deliberação dos accionistas.

3 � Poderão ser emitidos títulos incorporando 5, 10, 100, 500 ou
1000 acções, os quais serão assinados pelo administrador.

4 � Os encargos inerentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que tal requeiram.

ARTIGO 8.º

Os aumentos de capital, a realizar em dinheiro, salvo deliberação
diversa da assembleia geral, será atribuído aos accionistas direito de
preferência na subscrição das novas acções, bem como no rateio das
que não hajam sido subscritas, sempre na proporção das que ao tem-
po possuírem.

ARTIGO 9.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis de remição, dentro
dos limites legais e nas condições que vierem a ser fixadas pela as-
sembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obri-
gações, nos termos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condi-
ções que forem deliberadas pela assembleia geral ou mediante dele-
gação desta pela administração.

ARTIGO 11.º

Dentro dos limites impostos por lei, a sociedade poderá adquirir e
deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas
todas as operações que julgue convenientes para os interesses so-
ciais.

ARTIGO 12.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos
serão dirigidos pela respectiva mesa, um administrador único e um
fiscal único.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador e
o fiscal único são eleitos pela assembleia geral, todos eles de entre
os accionistas ou quaisquer outras pessoas, por períodos de quatro
anos, coincidindo com os exercícios sociais, podendo sempre ser
reconduzidos uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universalidade
dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos ter-
mos dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles,
ainda que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tive-
rem direito a voto e, além destes, pelas pessoas singulares que, dis-
pondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de membros efecti-
vos da mesa da assembleia geral, da administração ou o fiscal único.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia, que não disponham de direito de voto, poderão ainda
assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates.

ARTIGO 14.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até 15 dias antes da
data marcada para a respectiva reunião da assembleia, disponham
de, pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas em seu nome
nos livros da sociedade, depositadas na sede social ou ainda em ins-
tituições de crédito, neste último caso devendo tal depósito ser cer-
tificado mediante carta dessa instituição que identifique as acções
em causa e o seu possuidor e que seja recebida na sociedade dentro
do mesmo prazo acima estabelecido.

2 � A cada grupo de 200 acções, nas condições supra-referidas,
corresponde 1 voto.

3 � Sem prejuízo do que a lei determina sobre os seus represen-
tantes comuns, todos os demais accionistas sem direito a voto ou os
obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

4 � No entanto, os accionistas que não possuírem o número
mínimo de acções necessário para conferir direito a voto poderão
agrupar-se por forma a completarem tal número, devendo então
fazer-se representar por um só deles na assembleia geral, para além
de cumprirem, da mesma forma, as regras previstas no n.º 1 deste
artigo.

5 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas
reuniões da assembleia geral.

6 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia por outro
accionista também com direito de voto, ou pelas demais pessoas a
quem a lei imperativamente atribuir tal faculdade.

7 � Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direi-
to a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
tal poder.

8 � Todas as representações previstas nos n.os 3 e 7 anteriores
terão de ser comunicados ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta com as assinaturas a que houver lugar reconhecidas nota-
rialmente ou autenticadas pela sociedade e entregue na sede social
até três dias úteis antes da data designada para a respectiva reunião
da assembleia.
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ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as
demais funções que lhe sejam conferidas pela lei, pelos estatutos ou
por delegação da própria assembleia.

3 � Cabe ao vice-presidente substituir o presidente da mesa nas
suas ausências ou impedimentos, bem como, sempre que por ele
solicitado, assessorá-lo no exercício das suas funções.

4 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 16.º

As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se com dispensa
de formalidades prévias, nos termos autorizados pelo Código das
Sociedades Comerciais ou mediante convocatórias, quer publicadas
quer enviadas aos accionistas por cartas registadas, em ambos os casos
em conformidade com os trâmites e os prazos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primei-
ra convocação, sempre que estiverem presentes ou representados
accionistas possuidores de acções correspondentes a mais de metade
do capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja o
número de accionistas presentes ou representados e a percentagem
do capital que lhes couber, ressalvadas as excepções determinadas
por lei imperativa.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais que, para
certos casos, possam exigir maioria qualificada.

ARTIGO 18.º

1 � A gestão das actividades da sociedade e a condução de todos
os seus negócios será exercida por um administrador único.

2 � A assembleia elegerá o administrador.
3 � Compete igualmente à mesma assembleia geral definir a for-

ma de entre as legalmente admitidas, bem como estabelecer o mon-
tante, não inferior ao na mesma lei determinado, da caução que deverá
ser prestada pelo administrador.

ARTIGO 19.º

1 � Para além de todas as demais atribuições e competências que
por lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral
lhe sejam conferidas, cabe nomeadamente ao administrador:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração da sociedade
e praticar todos os actos e operações tendentes à realização do seu
objecto social;

b) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu
alcance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer direitos e bens móveis ou
imóveis, incluindo viaturas, quotas, acções, obrigações ou outros tí-
tulos;

e) Celebrar arrendamentos e dar ou tomar de trespasse estabeleci-
mentos;

f) Contrair e conceder financiamentos, em quaisquer instituições
ou mercados e prestar ou receber as cauções ou garantias considera-
das necessárias;

g) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscreva
capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer
espécie e coopere, colabore ou se consorcie com quaisquer outras
entidades, designadamente nos termos do disposto no artigo 5.º des-
tes estatutos;

h) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades, agrupamentos ou qualquer tipo de associação;

i) Delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários
para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos, com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações que para o efeito outorgarem.

ARTIGO 20.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, por qualquer uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura do administrador;
b) Pela assinatura de um mandatário, em conformidade com os

precisos termos que constarem da respectiva procuração.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da actividade social, nos termos e com as
competências definidas na lei, incumbe a um fiscal único.

2 � A assembleia geral designará o fiscal único, o qual terá que
ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores de con-
tas.

ARTIGO 22.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montan-

tes necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal,
terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limi-
tação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a outras quais-
quer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.

ARTIGO 23.º

São desde já designados os membros dos órgãos sociais, cuja com-
posição será a seguinte:

Administrador único: José Manuel Sousa Melancia, já atrás iden-
tificado.

Mesa da assembleia geral: Margarida Arabela de Castro Monteiro
Alves, já atrás identificada; vice-presidente, Clarisse Rita Saloca Sousa
Melancia, já atrás identificada; secretário, Cristiano José Saloca Sousa
Melancia, já atrás identificado.

Fiscal único: Dr. Justino Mendes dos Santos Romão, revisor ofi-
cial de contas com o n.º 379 de inscrição na Câmara dos Revisores
Oficiais de Contas, com domicílio profissional na Rua da Artilharia
Um, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Amável, Calhau, Justino
Romão, Ribeiro da Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquer-
do, Lisboa, inscrição n.º 319 na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 1000246896

TRADUPOLIS � TRADUÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504865609; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 16/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRADUPOLIS � Traduções
Técnicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Constituição, 6,
5.º, A, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
das traduções técnicas e não técnicas.

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, tituladas uma por cada sócio, Paulo David
Matos da Silva e Maria do Amparo Ferreira Bastos da Silva Baptista
e Silva.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

14 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006217313

F. M. F. ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 681/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504316001; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/001108.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º e 2.º foram alterados e ficaram com a seguinte

redacção:
Sede: Rua de António Maia, 6-A, freguesia da Venteira.
Objecto: actividades de engenharia e técnicas afins, construção e

engenharia civil.

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

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217755

REBOGÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 175/
001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505175681; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/001019.

Certifico que João Manuel Santos da Silva constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REBOGÁS � Distribuição de Gás,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. José I, 15-F,
loja, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
gás e produtos análogos.

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 sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217682

AGURATEL � INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 102/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505151782; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 18/001013.

Certifico que entre Rui Manuel Alcobia Coelho, João Luís Ribeiro
Casaleiro, Luís Manuel Alves da Cunha e Joaquim Pereira dos San-
tos foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGURATEL � Instalação e
Manutenção de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Abel Salazar, 2,
atelier, freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de telecomunica-
ções, sistemas industriais e eléctricos, instalações especiais, televi-
são por cabo, manutenção e reparação dos mesmos, projectos, su-
pervisão e gestão de obras, empreitadas de construção civil, obras
públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217739
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SPLN � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 105/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505133547; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/001016.

Certifico que entre Mário Miguel Paiva Marques Nogueira, João
Nuno Henriques Lopes Dias Perneco, Luís Miguel Costa Correia de
Sousa e Paulo Jorge Bonifácio Martins de Lima foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPLN � Consultoria Informá-
tica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Pedro Álvares
Cabral, 33, 2.º, esquerdo, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de equipa-
mentos e consumíveis para informática, bem como consultoria e
prestação de serviços em informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217844

TÁXIS PRINCESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 103/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505166780; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/001013.

Certifico que entre Américo Ribeiro Coelho e José Almeida Coe-
lho foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Princesa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Régio, lote ½,
bloco B, 2.º, esquerdo, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

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 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 delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217720

JOÃO & MARIA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 101/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505133636; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 17/001013.
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Certifico que entre João Alfredo Ribeiro e Maria do Carmo Gar-
cia Sequeira Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João & Maria do Carmo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Damião de Góis, 18,
11.º, B, Colina do Sol, freguesia de Alfornelos, concelho da Ama-
dora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, 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 iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Alfredo Ribeiro.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217712

TÁXI TESOURO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 126/
001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505153920; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/001019.

Certifico que entre António Dias Mendes e Maria Amélia Mar-
tins Louro Mendes foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Tesouro Verde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Irene Isidro, 57, Mo-
inhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro 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 iguais cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217690

IMOFIDALGO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 097/
001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505094991; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/001006.

Certifico que Luís Filipe Fidalgo Chaves constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOFIDALGO � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Correia Teles,
tornejando para a Praça de D. Maria II, 8, freguesia da Reboleira,
concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Pelo outorgante foi ainda dito que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217836

SANTOS & BADIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 674;
identificação de pessoa colectiva n.º 504798219; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 21/000119.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Badim, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Cândido,
18, freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de mobiliá-
rio em madeira.

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,
Francisco da Silva Badim e Aquilino João Gonçalves dos Santos
Badim.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida e conforme.

14 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006217330

HEPORT � PRODUÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTAR
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504406728; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 19/000117.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 1.º, n.º 2, foi modificado e ficou com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Moinhos, 7-C,
freguesia de Alfregide, concelho da Amadora, mas a gerência pode
livremente deslocar a sede, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, e criar e extinguir sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando achar conveniente.

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

Conferida e conforme.

14 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006217321

TÁXIS PRINCESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 103/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505166780; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/011124.

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

1) Cessação de funções da gerência de José Almeida Coelho, por
ter renunciado, em 10 de Novembro de 2000;

2) Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 4.º, n.º 4, foi alterado e ficou com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 4.º

4 � A gerência pertence ao sócio Américo Ribeiro Coelho.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217810

G. GESSOS � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 453/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503266450; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 21/000928.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º, n.º 1, e 2.º foram modificados e ficaram com

a seguinte redacção:
Sede: Avenida dos Cravos Vermelhos, 13, rés-do-chão, C, fregue-

sia da Reboleira.
Objecto: comércio de materiais de construção e divisórias e tec-

tos falsos e actividades afins.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217305
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SOUSA & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3236/
900503; identificação de pessoa colectiva n.º 500744718; inscrição
n.º 33; número e data da apresentação: 14/001025.

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

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

O seu capital foi reforçado com 5 014 460$, em dinheiro, e os
seus artigos 3.º e 5.º foram alterados e ficaram com a seguinte re-
dacção:

Artigos alterados: 3.º e 5.º
Alterações:
Capital: 30 000 euros;
Quotas e sócios:
a) 15 000 euros � Jorge Lopes Costa;
b) 15 000 euros � Carlos Manuel Lopes da Costa;
Gerência: compete aos sócios, já nomeados gerentes.
Forma de obrigar: necessária a intervenção de dois gerentes.

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

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217771

JÚLIO MIRANDA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 058/
000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505994140; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 15/000919.

Certifico que entre Eulália Maria Simões Pereira e Júlio António
Chancas Miranda foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Júlio Miranda � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 9,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas e cons-
trução 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: uma no valor
nominal de 4500 euros, titulada pela sócia Eulália Maria Simões
Pereira, e outra no valor nominal de 500 euros, titulada pelo sócio
Júlio António Chanças Miranda.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Eulália Maria Simões
Pereira.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216376

GARPAR DOMINGOS DE OLIVEIRA MAJOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2541/
751022; identificação de pessoa colectiva n.º 500356718; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 27/980930.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos de alimen-
tação e utilidades domésticas, livros, jornais, revistas, discos, vídeos,
brinquedos, presentes, snack-bar, loja de conveniência.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
800 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 420 000$ e uma do valor nominal de 80 000$, ambas per-
tencentes ao sócio Gaspar Domingos Oliveira Major, e uma do va-
lor nominal de 300 000$, pertencente à sócia Maria Fernanda Duarte
Pereira Major.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219588

INTERBUS � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 882/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504777971; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000515.

Certifico que entre Luís António Nunes Farinha e Dora Margari-
da de Melo Godinho de Oliveira Farinha foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de INTERBUS � Transporte de
Passageiros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz,
vivenda 5-A, na freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e poderão ser criadas ou extintas, no território nacio-
nal ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em transportador interno e in-
ternacional de passageiros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 175 000 euros, pertencente ao sócio Luís An-
tónio Nunes Farinha, e outra do valor nominal de 75 000 euros,
pertencente à sócia Dora Margarida de Melo Godinho de Oliveira
Farinha.

2 � Por deliberação da assembleia geral, tomada por uma maio-
ria de votos correspondente a dois terços do capital social, poderão
ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante global igual a um quinto do capital social inicial.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, é exer-
cida por três gerentes, eleitos pela assembleia geral para um manda-
to de três anos, podendo ser reeleitos, por uma ou mais vezes, e
mantendo-se em funções até à eleição de nova gerência.

2 � A sociedade vincula-se mediante as assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente com capaci-
dade profissional.
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3 � Ficam desde já nomeados gerentes, para o triénio de 2000 a
2002, os sócios e o não sócio, António Augusto André Nunes, sol-
teiro, maior, residente na Estrada do Luzirão, sem número de polí-
cia, Sertã.

ARTIGO 6.º

1 � São válidas, independentemente de convocação, as delibera-
ções tomadas em assembleia geral, na qual compareçam ou se façam
representar todos os sócios, devendo a respectiva acta ser assinada
por todos.

2 � A representação voluntária de qualquer sócio, em assembleia
geral, poderá ser cometida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a sócios, a gerente, ou a pes-
soa a quem a lei imperativa o permitir;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, a pessoa que para esse efeito
nomear.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reser-
vas, fundos ou provisões, sem qualquer limitação, ou serem distribuí-
dos aos sócios, se assim for deliberado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219570

AUTO TÁXIS ANJO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 086/
000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505109875; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000929.

Certifico que entre Albino Machado Ribeiro e Irene Bárbara Ber-
nardino Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Anjo Azul, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Oliveira Martins, 6,
6.º, B, no Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da
Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar 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
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 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 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.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Albino Machado Ri-
beiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219553

NALUIS � CENTRO DE ESOTERISMO E MEDICINA
NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 087/
000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505117495; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/000929.

Certifico que entre Nassima Abdul Macan Morgi e Luís Filipe
Antunes de Macedo foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NALUIS � Centro de Esoterismo
e Medicina Natural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da
Costa, 1, cave esquerda, Quinta do Borel, freguesia da Venteira,
concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos natu-
rais, tratamentos de estética e anti-stress, massagens de recupera-
ção, limpezas de pele e depilação. Prestação de serviços de astrolo-
gia e elaboração de mapas astrais. Aulas de tarot e radiestesista.

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 no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219545

COVAS E PROVA � AUTO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 091/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505170299; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 39/001002.

Certifico que entre António Dinis Gomes Pinto e Virgínia Amélia
Felício Fonseca foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Covas e Prova � Auto Táxis,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Soeiro Pereira Gomes,
16, 2.º, direito, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.
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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,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219537

AMARO CAPELAS DA CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 085/
000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505145472; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/000928.

Certifico que entre Amaro Capelas da Cunha e Jorge Amaro Vi-
eira Capelas foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amaro Capelas da Cunha & Fi-
lho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomáz Kim, 7, 2.º,
direito, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de empreiteiro,
construção civil, estuque e pintura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas cada uma
do valor nominal de 5000 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219197

INFINET � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 094/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505087510; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 41/001002.

Certifico que entre António Ferreira Almeida e Delfim dos San-
tos Pires foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFINET � Tecnologias de
Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Moinhos, lote
14-A, loja B, Quinta Grande, freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria, comercializa-
ção, instalação e assistência de produtos e soluções de tecnologias
de informação. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio António Fer-
reira Almeida, e uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente
ao sócio Delfim dos Santos Pires.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219219

TÁXIS T. QUATRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 211/
001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505209977; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/001204.

Certifico que entre Fernando de Almeida Torres, Maria Júlia Pe-
reira Estalagem de Almeida Torres, Nuno Fernando Estalagem de
Almeida Torres e Susana Luísa Estalagem de Almeida Torres foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis T. Quatro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de João das Regras, 12,
1.º, direito, no lugar e freguesia de Alfornelos, concelho da Ama-
dora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar 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 � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio Fernando de Al-
meida Torres, uma do valor nominal de 1250 euros, titulada pela
sócia Maria Júlia Pereira Estalagem de Almeida Torres, e duas iguais
do valor nominal de 625 euros cada uma e uma de cada um dos só-
cios Nuno Fernando Estalagem de Almeida Torres e Susana Luísa
Estalagem de Almeida Torres.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando de
Almeida Torres e Nuno Fernando Estalagem de Almeida Torres.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006223992

TOTALCÓPIA � L. G. CONSUMÍVEIS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 111/
961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503754137; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/001116.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 1.º, n.º 2, foi modificado e ficou com a seguinte re-

dacção:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2.
Sede: Rua de Duarte Pacheco Pereira, 14-B, freguesia da Damaia.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217267

ARCO SOL E TORRES, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 076/
000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505130742; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/000921.

Certifico que entre Alberto Rodrigues e Maria José Abreu foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arco Sol e Torres, Hotelaria,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Infantário, 6, loja
D, na freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de hote-
laria e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Alberto Ro-
drigues, e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à só-
cia Maria José Abreu.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006216384

TÁXIS JAGUAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 180/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505214903; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 21/001120.
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Certifico que entre António Manuel Parreira Camacho do Monte
e Ana Maria Pombo Ferreira do Monte foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Jaguar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 4,
2.º, direito, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de passa-
geiros em viatura de aluguer, 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 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 as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217208

SANTOS & PONTE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 202/
001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505200341; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 18/001130.

Certifico que entre Paula Teresa Fernandes Correia de Sousa San-
tos e Vladimir Alexandre Grangeia Vieira da Ponte foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Ponte � Consulto-
res, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 27,
2.º, esquerdo, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e con-
sultoria nas áreas de gestão, contabilidade, formação profissional,
marketing e publicidade, sistemas de informação, importação e ex-
portação e comercialização de equipamentos e consumíveis para a
informática e escritório.

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 cada uma e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente, excepto nos casos que impliquem a realização de despesas
superiores a 50 000$, em que é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217216

DEXO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 194/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505213478; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/001128.

Certifico que entre José Mendes dos Santos, Maria José Rocha
dos Santos e Tomás dos Santos Furtado foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEXO � Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca, 11-
-A, freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.
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3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio José Mendes dos
Santos, e duas iguais no valor nominal de 1000 euros cada, tituladas
uma por cada sócio Maria José Rocha dos Santos e Tomás dos San-
tos Furtado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Mendes dos San-
tos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217259

TETRALEC � FABRICAÇÃO DE QUADROS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 201/
001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505214628; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 17/001130.

Certifico que entre Luís Manuel da Silva Almeida, Vítor Manuel
Ferreira Rodrigues e Jorge Manuel Mateus Pereira foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TETRALEC � Fabricação de
Quadros Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 25-C,
freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e montagem de
quadros eléctricos de baixa e média tensão; instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 014 460$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 3 007 230$, pertencente ao sócio Luís Manuel da Silva
Almeida, e duas iguais do valor nominal de 1 503 615$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel Ferreira Rodrigues e Jorge
Manuel Mateus Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Nenhum dos gerentes poderá obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos alheios aos negócios sociais, designadamente em fian-
ças, avales e letras de favor.

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217224

H. A. CABRAL � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 195/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505208245; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/001128.

Certifico que Hermenegildo António Cabral constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. A. Cabral � Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Francisco Xavier,
8, rés-do-chão, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção de arma-
ções de ferro e construção civil.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Pelo outorgante foi ainda dito que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217240

SUMMERLAND � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 196/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505207354; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 17/001128.

Certifico que entre João Manuel da Costa Nogueira e Maria Isabel
Cândido Costa Nogueira foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUMMERLAND � Compra e
Venda de Propriedades, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Moinhos, 1, 1.º,
direito, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração de proprie-
dades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 2750 euros, pertencente ao sócio João Manuel da Costa
Nogueira, e uma do valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia
Maria Isabel Cândido Costa Nogueira.

2 � Por deliberação da assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade, poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de
um gerente.

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217232

ELISA FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 181/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505185911; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 29/001120.

Certifico que entre Elisa da Conceição da Silva Alves Fonseca,
Luís Pedro Alves da Fonseca e José Camilo Ferreira Gomes foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Elisa Fonseca & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Árvore, 3, rés-do-
-chão, M, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste 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 quatro quotas: uma
no valor nominal de 2250 euros, titulada pela sócia Elisa da Concei-
ção da Silva Alves Fonseca, uma no valor nominal de 1250 euros,
titulada pelo sócio José Camilo Ferreira Gomes, e duas iguais no valor
nominal de 750 euros cada, tituladas uma por cada sócio José Antó-
nio Alves da Fonseca e Luís Pedro Alves da Fonseca.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Elisa da Concei-
ção da Silva Alves Fonseca e José Camilo Ferreira Gomes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217194

INFOQ � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 169/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505047292; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 20/001116.

Certifico que Maria Isabel Cozinheiro Justino constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFOQ � Soluções Informáti-
cas, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de São José, 3, 3.º, B,
freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da informática. Comércio por grosso de software e hardware. For-
mação.

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 pela sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217186

FLAVIOURA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 170/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 504973290; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 21/001116.

Certifico que entre Almor Castro de Sousa e Fernando António
Pereira Martins foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLAVIOURA � Máquinas e
Ferramentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Porto Santo, 6, 3.º,
esquerdo, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação e representação de máquinas, ferramentas, equipamen-
tos e acessórios para a indústria metalomecânica.

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 va-
lor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio Almor Castro de Sousa,
e uma do valor nominal de 2000 euros, titulada pelo sócio Fernando
António Pereira Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando António
Pereira Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217178

RUI ALMEIDA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 165/
001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505181002; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/001115.

Certifico que entre Rui Jorge Simões Almeida e Domingos João
de Almeida foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Almeida � Empreendimen-
tos Turísticos e Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ary dos Santos, 9, loja
B, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representações e consignações de utilidades, decoração, ves-
tuário, móveis, máquinas e equipamentos electrónicos. Comércio de
viaturas. Exercício da indústria na área da electrónica. Urbanizações,
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construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, con-
cepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e
imobiliários. Compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a re-
venda dos adquiridos para esse fim.

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 4000 euros, pertencente ao sócio Rui
Jorge Simões Almeida, e uma do valor nominal de 1000 euros, per-
tencente ao sócio Domingos João de Almeida.

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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Jorge Simões
Almeida.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217160

PINTURAS CASTILHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 163/
001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505194708; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/001115.

Certifico que entre Nilton Cérgio Castilho da Silva e Paulo Cezar
Castilho da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinturas Castilho & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Serra da Mina, 32,
2.º, frente, freguesia de Casal de São Brás, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de pinturas e servi-
ços de manutenção de máquinas e ferramentas industriais. Pinturas,
remodelações e limpezas de edifícios.

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 cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a duas vezes o capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217143

O GOBIO � IMPORTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 164/
001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505153408; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/001115.
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Certifico que entre Luís Daniel Ferreira Balixa e João Paulo
Canova de Leão Miranda foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Gobio � Importação, Repre-
sentação e Distribuição de Produtos para Animais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Ferreira
Borges, 3, C/D, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por gros-
so, importação, exportação, revenda e distribuição de produtos para
animais e animais vivos de estimação. Representação de produtos
para animais.

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 de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 euros.

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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo Canova
de Leão Miranda.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217151

O PARAÍSO DO JOVEM � ACTIVIDADES EXTRA-
-ESCOLARES E LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 975/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505052776; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 9 e 10/001121.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Maria Isabel Seguro das
Neves Gomes da Silva, por ter renunciado, em 8 de Novembro de
2000;

2.º Alteração parcial do contrato. Os seus artigos 3.º, n.º 1, e 4.º,
n.os 2 e 4, foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 2500 eu-
ros e outra do valor nominal de 1750 euros, ambas tituladas pela
sócia Cecília Maria Coimbra de Paula, e uma do valor nominal de
750 euros, titulada pelo sócio Paulo dos Santos Pinheiro Gouveia.

ARTIGO 4.º

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

4 � É gerente a sócia Cecília Maria Coimbra de Paula.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219774

SCALA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2436/
750403; identificação de pessoa colectiva n.º 500408149; inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/001013.

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

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

O seu capital foi reforçado com 552 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 1300 euros, titulada pelo
sócio Alberto da Conceição Lopes, uma do valor nominal de 375 eu-
ros e 90 cêntimos e outra de 374 euros e 10 cêntimos, ambas titu-
ladas pelo sócio Albertino Torrões da Mata Russo, sendo a última
seu bem próprio, uma quota do valor nominal de 1150 euros, titula-
da pelo sócio José dos Santos Pereira, duas quotas do valor nominal
de 650 euros cada, tituladas pelos sócios Cipriano da Conceição
Ramos Lopes e Felismino Pires, e outra de 500 euros, titulada pelo
sócio António Fernandes Barbosa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006219782

ARCOFIL � AR CONDICIONADO � FRIO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5475/
780516; identificação de pessoa colectiva n.º 500747598; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 13/001010.

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 17 900 000$, por incorporação

de reservas, e o seu artigo 3.º foi alterado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constante do activo social, é de 20 000 000$ e corres-
ponde à soma de seis quotas: uma de 5 243 743$, titulada em nome
de Manuel do Carmo Rodrigues, uma de 3 930 000$, titulada em
nome de José Eduardo Caixaria, uma de 5 243 743$, titulada em nome
de Augusto dos Santos, uma de 350 000$, titulada em nome da pró-
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pria sociedade, e uma de 3 930 000$ e outra de 1 302 514$, ambas
tituladas em comum e sem determinação de parte ou direito, em nome
de Ana Paula Duarte da Silva Parreira dos Santos, Tiago Parreira
Marques, Inês Parreira Marques e Carolina Parreira Marques.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217666

ROSITÉCNICA � ORGANIZAÇÃO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 065/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503399892; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/011107.

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

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

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e os seus
artigos 1.º, 3.º e 4.º foram alterados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ROSITÉCNICA � Organi-
zação de Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua da República
da Bolívia, 69, 5.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Benfica, con-
celho de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas de igual valor de
200 000$ cada, pertencentes aos sócios, Fernando Fonseca Simão e
Fernando José Serpa de Almeida.

4.º

A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios, com
dispensa de caução e remunerados ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Fernando Fon-
seca Simão e Fernando José Serpa de Almeida.

§ 2.º Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, excepto nos casos de mero expediente, em
que bastará a assinatura de um deles.

§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais,
designadamente em fianças, abonações, cauções e outros actos se-
melhantes.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006217291

G. P. C. L. � GESTÃO DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6518;
identificação de pessoa colectiva n.º 502255145; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 14/020625.

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

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

O capital social foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, realizado por entradas em nu-
merário e efectuadas pelos sócios e corresponde à soma de duas quotas
iguais cada uma de valor de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Jaime Manuel Sucena Reis e Maria Teresa de Carvalho
Vidal Reis.

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

31 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006240501

ANTÓNIO FERNANDES E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1060;
identificação de pessoa colectiva n.º 500955808; depósito: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2004614617

VÉRIS FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5862;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940782; depósito: 190602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006216597

MACSINAL � SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9988;
identificação de pessoa colectiva n.º 503722707; depósito: 180602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2000731694

IRMÃOS TIMÓTEOS � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8227;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599839; depósito: 221102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2001177887

LUÍS REIS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502686359; depósito: 231102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2000732100

TRICASAL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4025;
identificação de pessoa colectiva n.º 501106596; depósito: 210602.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240358

RESTAURANTE OLIVEIRA & BARBEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501953787; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/020715.

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

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

O capital foi reforçado com 552 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma das quotas dos sócios, Alfredo Morais Alves com
uma quota de 2500 euros e Maria Teresa Barbosa Pinto Alves com
duas quotas no valor de 1666 euros e 834 euros.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240234

MÁRIO MENDES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4921;
identificação de pessoa colectiva n.º 501487557; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 10/020604.

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

Cessação de funções de gerência de Semião Póvoas Simões Castelo.
Data: 2 de Abril de 2002.
Causa: renúncia.

Conferida e conforme.

19 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006240269

CADITEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4859;
identificação de pessoa colectiva n.º 501495401; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 5/020524.

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

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

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
representado por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Mónica de Oliveira Morgado Dias Garcia e
Rui Miguel Morgado Garcia.

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

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006240250

CENTRO ABASTECEDOR DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 500517290; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/020702.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: seis meses.
Causa: deliberação dos sócios.
Data da deliberação: 19 de Junho de 2002.
Liquidatários: José Fernandes Sobreiras e António Fernandes

Sobreiras.

Conferida e conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240650

AZAMBUJA

VALE CARRIL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
TRANSPORTES E ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 832/
031217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031217.

Certifico que António José Peralta Nazário e mulher, Dina Mar-
garida Rodrigues Terêncio Nazário, casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua Principal, 51, Acipreste, Évora de Alcoba-
ça, Alcobaça, constituíram entre si a sociedade com a denominação
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vale Carril � Materiais de Constru-
ção, Transportes e Aluguer de Máquinas, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Estrada Principal, sem número
de polícia, Vale Carril, freguesia de Alcoentre, concelho da Azam-
buja.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação, em qualquer localidade do País ou do
estrangeiro.

3.º

Tem por objecto os transportes rodoviários de mercadorias por
conta de outrem, nacional e internacional, comércio de materiais de
construção e aluguer de máquinas.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor
nominal de 47 500 euros, do sócio António José Peralta Nazário, e
outra de valor nominal de 2500 euros, da sócia Dina Margarida
Rodrigues Terêncio Nazário.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social, mediante deliberação
unânime dos sócios.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, di-
ferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios e a não sócia Celina Cor-
deiro Dias Ferreira, casada, residente na Rua da Fonte, 27, em Ca-
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sais de Matos, Calvaria de Cima, Porto de Mós, esta com capacida-
de profissional para transporte rodoviário nacional e internacional
de mercadorias.

2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas de dois gerentes.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota seja adjudicada a quem não seja

sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de sócio;
i) Quando a quota seja cedida a terceiros sem o consentimento da

sociedade.
2 � A contrapartida da amortização é a que resultar do último

balanço aprovado.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica,
desde já, autorizada a proceder aos levantamentos necessários da
conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

Mais certifico que foi registada a nomeação dos gerentes.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002843058

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CHAPUÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 553;
identificação de pessoa colectiva n.º 504670921; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/20031216.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registada a alteração parci-
al do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º, 5.º,
8.º e 10.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos agrícolas e pecuários e compra a revenda de prédios adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 5.º

Capital social e a sua representação

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
4125 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Faria Dinarez Câncio,
e uma no valor nominal de 875 euros, pertencente à sócia Sal
Jeans � Pronto a Vestir Unipessoal, L.da

...................................................................................................

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e representação da sociedade incumbem ao sócio
Luís Filipe Faria Dinarez Câncio, já nomeado gerente, ou a quem,
sócio ou não sócio, for nomeado em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado na mesma.

...................................................................................................

ARTIGO 10.º

Vinculação

A sociedade fica obrigada, em todos os actos e contratos, activa
e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura do sócio
gerente Luís Filipe Faria Dinarez Câncio.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002843066

CASCAIS

RODRIGUES & CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3717-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501491062.

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

18 � Apresentação n.º 795/011227.
Facto: redenominação do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito por ambos os sócios em partes iguais.
Sócios e quotas: Álvaro Augusto Marques Chainho, com 2500 eu-

ros, e Maria Alice de Almeida Chainho, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000246847

HIGIDUS � SISTEMAS DE ENGENHARIA
AMBIENTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5937-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502710837; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 9 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 13, 14, 15 e
16/021001.

Certifico que foi registado o seguinte:
8 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/021001.
Cessação de funções do fiscal único Cláudio António Figueiredo

Pais, por renúncia, em 5 de Fevereiro de 2001.

8 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 14/021001.
Alfredo Louro de Oliveira Martins passou a exercer o cargo de

fiscal único efectivo, por deliberação de 30 de Março de 2001.

9 � Apresentação n.º 15/021001.
Designação de fiscal suplente, em 30 de Março de 2001.
Prazo: para integrar o mandato em curso de 2000-2002.
Botelho, Roseiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, com sede em Beloura Office Park, Edifício 4, escritório
1.6, Sintra, representada por Benjamim Botelho Roseiro.

8 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 16/021001.
Deslocação de sede.
Sede: Rua das Fisgas, 442, Edifício Cascaistock, armazém 5,

Alcoitão, Alcabideche, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246817

LONE & ULLA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2276-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501157131; inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 28 e 29/021015.
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Certifico que foi registado o seguinte:

3 � Apresentação n.º 28/021015.
Designação de secretário, em 1 de Outubro de 2002.
João Francisco Gallis Pereira Baraona.
Suplente: José Manuel Machado Martins Amador, ambos com

morada em Cascais, na Avenida de 25 de Abril, 8, 1.º, frente.

4 � Apresentação n.º 29/021015.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246820

COPORCAB � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 602-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504986651; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
021121.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/021121.
Deslocação de sede.
Sede: Rua das Nogueiras, 284, Torre, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000835910

SHIELD � SEGURANÇA DE GRANDES
SUPERFÍCIES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 768-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/031120.

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

ARTIGO 1.º

Natureza e designação

A sociedade é comercial, encontra-se constituída sob o tipo de
sociedade anónima, tem existência jurídica por tempo indeterminado,
e adopta a denominação social de SHIELD � Segurança de Grandes
Superfícies, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e delegações

1 � A sociedade tem sede social em Sintra, na Rua das Indústrias,
8-A, em Massamá, concelho de Sintra, ficando desde já o conselho
de administração autorizado a transferir a sede social para qualquer
outro local no mesmo concelho ou concelhos limítrofes, sem ne-
cessidade de deliberação expressa da assembleia geral.

2 � O conselho de administração poderá criar no País ou no
estrangeiro, delegações ou outras quaisquer formas de representação
da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de segurança privada,
elaboração de estudos de segurança, instalação e manutenção de
material e equipamentos de segurança, protecção de bens imóveis,
transporte, guarda e tratamento de fundos e valores, fabrico e co-
mercialização de material de equipamentos de segurança, bem como
a elaboração dos regulamentos técnicos, instalação e gestão de cen-
trais de alarme, vigilância e controlo de pessoas em instalações,
edifícios ou recintos fechados nos termos da lei ao público em geral
e formação de pessoal de vigilância, limpeza e manutenção de edi-
fícios e infra-estruturas.

ARTIGO 4.º
Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 150 000 euros, distribuído por 30 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada. O capital social será dividido em seis par-
tes iguais, cabendo a cada sócio, respectivamente, 5000 acções. O
capital foi realizado integralmente.

2 � No caso de transmissão os sócios gozam de direito de prefe-
rência. Havendo mais que um sócio a concorrer à participação esta
será proporcionalmente dividida em função da participação já deti-
da por cada um dos sócios na sociedade.

3 � As acções representativas do capital social serão nominati-
vas.

4 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 ac-
ções, podendo as assinaturas neles apostas ser de chancela.

5 � Poderão ser emitidas acções sem direito de voto e que con-
firam direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão que deli-
berar a emissão. As acções referidas neste número, poderão ser re-
midas pelo seu valor nominal acrescido de um prémio nos termos
que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 5.º

Acções próprias

A sociedade pode, dentro dos limites e nos termos e condições
exigidas pela lei aplicável, adquirir e alienar acções próprias ou rea-
lizar sobre elas quaisquer operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, em qualquer das modalida-
des legalmente admitidas, dentro dos limites definidos por lei, desde
que haja o consentimento expresso da sociedade em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção, o conselho fiscal ou fiscal único.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � Podem tomar parte na assembleia geral os accionistas deten-
tores de, pelo menos, 10 acções, desde que as mesmas se encontrem
registadas no livro de acções da sociedade ou depositadas na sede
social ou em qualquer estabelecimento bancário, até dois dias antes
da sua realização, correspondendo a cada 10 acções um voto.

2 � É vedada aos obrigacionistas a assistência e participação nas
assembleias gerais.

3 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário eleitos por períodos de dois anos, renováveis.

4 � A assembleia geral reunirá sob convocatória do órgão de
administração, de fiscalização, ou de accionistas detentores de, pelo
menos, 10 % do capital social.

5 � A assembleia geral será considerada devidamente constituída,
em primeira convocatória, qualquer que seja o número de accionis-
tas presentes, salvo quando se destinar à alteração do contrato so-
cial, fusão, cisão, transformação, dissolução, aumento de capital
social, circunstância em que só se pode considerar capaz de valida-
mente deliberar, desde que se encontre representado, pelo menos,
75 % do capital social. Em segunda convocatória, que pode ser mar-
cada para 15 dias depois da primeira, poderá deliberar validamente
desde que esteja reunido 50 % do capital social representado ou a
finalidade para que reúne.

6 � A assembleia geral poderá ser convocada por carta registada.

ARTIGO 9.º

Administração

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa e
passivamente, em juízo e fora dele, são exercidas por um conselho
de administração, constituído por três, cinco ou sete membros, elei-
to em assembleia geral para exercer o seu mandato por dois anos
consecutivos, sem prejuízo de reeleição, e dispensado de prestação
de caução.

2 � O conselho de administração, no âmbito das suas atribuições
e competências, pode delegar poderes determinados em administra-
dor ou administradores determinados, que, nesse caso, ficam, por si,
habilitados a obrigar a sociedade dentro dos limites da respectiva
delegação e contidos em actos de gestão corrente, bem como cons-
tituir mandatário ou mandatários bastantes para actos ou contratos
determinados.
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3 � A sociedade obriga-se, para actos de gestão corrente, pela
assinatura de dois administradores, de um administrador e um man-
datário designado nos termos do número anterior, desde que assine
dentro dos limites do seu mandato, ou dos procuradores munidos de
poderes suficientes.

4 � A competência do conselho de administração abrange a pos-
sibilidade de praticar validamente todos os actos que se incluam na
normal competência do conselho de administração.

ARTIGO 10.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que serão revisores oficiais de contas ou a um conselho
fiscal, composto por três elementos efectivos e um suplente, sendo
um efectivo e o suplente revisores oficiais de contas, caso seja esta
a modalidade aprovada pelos accionistas, eleitos por dois anos em
assembleia geral, sendo permitida a reeleição por uma ou mais ve-
zes, caso seja esta a modalidade aprovada pelos accionistas.

ARTIGO 11.º

Lucros e dividendos

1 � A assembleia geral delibera livremente sobre a parcela dos
lucros realizados que em cada exercício deve ser atribuída aos accio-
nistas a título de dividendo, exceptuada a parte daqueles obrigato-
riamente destinada nos termos legais aplicáveis, à constituição ou
reintegração da reserva legal ou à composição do dividendo priori-
tário atribuível às acções preferenciais quando existam.

2 � Pode, no entanto, o conselho de administração determinar,
observados os requisitos legais para o efeito exigidos, que no decurso
de determinado exercício seja antecipada aos accionistas parte do
dividendo que no fim dele presumivelmente lhes viria a caber.

ARTIGO 12.º

Remunerações

1 � A remuneração certa dos elementos que constituem a mesa
da assembleia geral, consiste na quantia anual de 125 euros, sem
prejuízo da remuneração variável prevista no número seguinte e do
mero reembolso das despesas a que sejam obrigados por virtude do
exercício das suas funções.

2 � A assembleia geral que aprove as contas de determinado
exercício pode deliberar atribuir aos membros do órgão de adminis-
tração, gratificação pelo exercício dos cargos ou remunerações va-
riáveis que tenham em conta os resultados dos mesmos obtidos e a
importância relativa das funções por cada um deles exercidas, as quais,
quando atribuídas, constituem encargo do exercício a cujos resulta-
dos respeitem, se de outro modo não for decidido.

ARTIGO 13.º

Primeira designação dos órgãos sociais

Sem prejuízo das eventuais alterações entretanto introduzidas por
posterior deliberação da assembleia geral, ficam desde já designadas
as seguintes individualidades para exercer as funções de:

Assembleia geral: presidente da mesa, Catarina Marisa Martins João;
secretária da mesa, Sónia Maria Ferreira Mendes Canário.

Conselho de administração: presidente, Francisco Monterroyo
Helguera de Lencastre Lupi, casado; vogais: Manuel Mendes Caná-
rio e Catarina Marisa Martins João.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 2005763535

VIPTRÓNICA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 691-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/031023.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIPTRÓNICA � Importação e Ex-
portação Componentes Electrónicos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, expor-
tação e armazenistas de material eléctrico e electrónico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas:
três no valor nominal de 25 000 euros, tituladas pelos sócios José
João Quina Bilé, José Joaquim de Sousa e José dos Santos Marques;
uma no valor nominal de 20 000 euros, titulada pelo sócio Fernando
José Torres da Costa Ventura, e uma no valor nominal de 5000 eu-
ros, titulada pelo sócio Antero Ventura.

2 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares até ao
montante equivalente a cinco vezes o valor que o capital tiver à
data em que as prestações forem exigidas, por deliberação unânime
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, só-
cios ou não, que poderão ou não ser remunerados.

2 � Ficam designados gerentes os sócios José João Quina Bilé e
Fernando José Torres da Costa Ventura, sendo suficientes as suas
assinaturas para obrigar a sociedade.

3 � É expressamente proibido o uso da firma social em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente, em abo-
nações, fianças e letras de favor.

4 � Nos contactos de compra e venda, troca e hipoteca de veí-
culos automóveis são suficientes as assinaturas dos gerentes.

5 � A gerência poderá adquirir ou tomar de arrendamento quais-
quer bens imóveis ou equipamentos para a sociedade, antes do regis-
to deste contrato.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas depende do consentimento prévio da socie-
dade e dos sócios que têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido, exercendo em comum os direitos des-
te, enquanto a quota social se achar indivisa, devendo fazer-se re-
presentar na assembleia geral por um representante por eles desig-
nado.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005881660

L. M. MARBLE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 782-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/031126.

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 L. M. Marble � Comércio e
Indústria Mármores, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Movimen-
to Criação Freguesia Pêro Pinheiro, 5, 2.º, esquerdo, freguesia de
Pêro Pinheiro, 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 e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho, materiais de
bricolage e equipamentos sanitários, ladrilhos, transformação de már-
mores e rochas ornamentais.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3500 eu-
ros, pertencente ao sócio Luís Filipe Jesus Matias, e outra de 1500 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Paula Simões Marques Matias.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do
capital social e na proporção das suas quotas, conforme for delibe-
rado 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
suficiente a intervenção de um gerente.

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 partici-
pação 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 da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 2002568162

VAN 2C � EXPLORAÇÃO DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 432-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/031202.

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 VAN 2C � Exploração de Ani-
mação Turística, L.da

2 � A sede social é na Rua do Professor José Ferreira Marques,
2, cave, esquerda, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, conce-
lho de Oeiras, podendo a gerência, por simples deliberação, transfe-
rir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou delegações
em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de animação turística,
com actividades lúdicas, culturais, desportivas e ou de lazer, nomea-
damente, equipamentos destinados a passeios de natureza turística,
em veículos automóveis e outros equipamentos e meios de anima-
ção turística, de índole cultural, desportiva, temática e de lazer.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, constituídas ou a constituir, com objecto social igual ou diferente.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, dividido em duas quotas: uma de 9375 euros, perten-
cente a José Manuel Pereira Coutinho, e outra de 3125 euros, per-
tencente a Maria Helena de Moura Dias.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas, parcial ou total, entre os sócios.
2 � Nos restantes casos, a cessão de quotas, parcial ou total, fica

dependente do consentimento da sociedade.
3 � Para obter o consentimento previsto no número anterior,

deverá o sócio comunicar à sociedade a sua intenção de ceder a quo-
ta, mediante carta registada com aviso de recepção, devendo esta
última informá-lo no prazo de 15 dias, a contar da recepção da re-
ferida carta, se autoriza ou não a cessão.

4 � Considera-se que a sociedade dá o seu consentimento à ces-
são de quota, caso esta, no prazo indicado no número anterior, nada
comunique ao sócio.

5 � São dispensadas as formalidades previstas nos n.os 3 e 4 an-
tecedentes, caso o sócio comunique à sociedade, em assembleia ge-
ral, a sua pretensão de ceder a quota.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios, nas
seguintes condições:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrolada ou arrestada;
c) No caso de falência, insolvência ou interdição do sócio;
d) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-

pedir o seu normal funcionamento, ou violar gravemente o contra-
to social.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor apurado por
balanço dado para o efeito e o pagamento da sua contrapartida far-
-se-á nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, quer activa, quer passivamente, ficam a cargo da sócia
Maria Helena de Moura Dias e do não sócio Carlos do Nascimento
Matias Júnior, solteiro, maior, residente na Urbanização Varandas
de Monsanto, lote 13, 2.º, direito, 2720 Alfragide, desde já nomea-
dos gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, é necessária a assinatura de ambos os gerentes, ou a
de um procurador, neste caso, dentro dos poderes que lhe forem
conferidos em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a im-
portância fixada por lei para reserva legal, e feitas as provisões e
reintegrações reputadas convenientes, terão o destino que lhes for
dado pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais, sendo liquidatá-
rio o gerente em exercício ao tempo da liquidação.

ARTIGO 11.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005773441
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DAVIA TRAVEL � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 419-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/031125.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação Davia Travel � Agência de
Viagens e Turismo, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Tei-
xeira Gomes, 17, loja D, freguesia de Carnaxide, concelho de Oei-
ras.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência de viagens e
turismo.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 95 000 euros,
pertencente à sócia Cirrus International GmbH, e outra de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Afanasie Esanu.

§ único. Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante do capital
social.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
do, será exercida por quem os sócios nomearem em assembleia ge-
ral.

§ único. A sociedade fica obrigada com a intervenção de um ge-
rente.

5.º

Apenas a cessão e divisão de quotas entre sócios é livre.
§ único. Na cessão de quotas a estranhos a título oneroso é atri-

buído à sociedade em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

6.º

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

ou por qualquer motivo sujeita a venda ou apreensão judicial;
c) Falência, inabilitação, interdição ou morte do sócio titular se,

neste último caso, a quota não for adjudicada ao cônjuge, seus des-
cendentes ou ascendentes;

d) Em caso de cessão de quota a estranhos, sem prévia autoriza-
ção da sociedade.

§ 1.º A contrapartida da amortização será o valor que para a quo-
ta resultar do último balanço aprovado.

§ 2.º Sempre que a sociedade tenha o direito de amortizar a quota
pode, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003196471

EURO ESTATES � CONSULTORIA E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 859-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/031117.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Euro Estates � Consulto-
ria e Serviços Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Avenida de Nossa
Senhora do Rosário, 603, 1.º, N, freguesia de Cascais, e durará por
tempo indeterminado.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na realização de leilões de imó-
veis, consultoria imobiliária, prestação de serviços imobiliários e
gestão de imóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios e associações em participação, bem como
adquirir e alienar livremente participações no capital de outras so-
ciedades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo que o objecto
de umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirec-
ta, com o seu próprio objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 euros, encontrando-se realizado em
metade, devendo a outra metade ser realizada no prazo de um ano a
contar da celebração da escritura de constituição da sociedade, e está
dividido em 30 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas e estão representadas por títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

2 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável e
mediante prévia deliberação da assembleia geral.

3 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções nominativas está sujeita à prefe-
rência dos accionistas.

2 � O accionista que pretenda alterar as acções deverá comuni-
car, por escrito, aos restantes accionistas, os termos e condições
essenciais da venda projectada, designadamente, o nome do adqui-
rente, o preço e as condições de pagamento.

3 � Os accionistas deverão comunicar a sua intenção de exercer
o direito de preferência no prazo de 20 dias, contados da recepção
da notificação a que alude o número anterior.

4 � Caso mais do que um accionista pretenda exercer o direito
de preferência, as acções serão rateadas na proporção das acções
que cada um dos preferentes detiver no capital social da sociedade.

5 � Em caso de transmissão a título gratuito, ou provando-se
haver simulação no preço, aplicar-se-á, para a determinação deste,
o disposto na parte final da alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do
Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atri-
buído aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, salvo decisão em
contrário da assembleia geral se o interesse social o justificar.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, até ao limite de 200 000 euros,
fixando o montante, as condições de subscrição e realização e a
modalidade das acções a emitir.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem
fixadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 10.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir
e deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas
todas as operações que julgue convenientes para os interesses so-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho consultivo;
d) O conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionis-
tas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
contrato de sociedade, são obrigatórias par todos eles, ainda que
ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionis-
tas que tiverem direito a voto.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia geral, que não disponham de direito de voto, poderão ainda
assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Tendo direito a voto os accionistas que, até cinco dias antes
da reunião, façam prova de que as acções se encontram depositadas
ou registadas a seu favor numa instituição de crédito, ou depositadas
nos cofres da sociedade e inscritas em seu nome no respectivo livro
de registo de acções.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do di-
reito de se fazerem representar nos termos legais.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral
por outro accionista, também com direito de voto, ou pelas demais
pessoas a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa que, para o efeito, designarem.

6 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta que deverá dar entrada na sede da sociedade até à
véspera do dia marcada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

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

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as

demais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação da
própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada ano,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a fim de:

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 que sejam da sua competência;
e) Proceder às designações para o conselho consultivo, que lhe

sejam propostas pelo conselho de administração;
f) Estabelecer anualmente as remunerações dos membros dos cor-

pos sociais, podendo delegar tal competência numa comissão de
vencimentos por ela designada;

g) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 16.º

1 � A convocação da assembleia geral faz-se com uma antece-
dência mínima de um mês, com indicação expressa dos assuntos a
tratar, observando-se os requisitos legais respeitantes à sua publici-
dade.

2 � As publicações poderão ser substituídas por cartas registadas,
enviadas aos accionistas com uma antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 17.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária que
exija maioria qualificada.

2 � As deliberações referentes a alteração do contrato de socie-
dade e a aumentos de capital só poderão ser tomadas se obtiverem
os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos,
51 % do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto de três, cinco ou sete membros, eleitos
em assembleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � Ao conselho de administração caberá ainda indicar substitu-
to para qualquer administrador impedido definitivamente de exercer
o mandato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substi-
tuição assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser
ratificada na primeira assembleia geral que a seguir se realiza.

3 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-
mento definitivo, no fim do período para o qual os demais adminis-
tradores foram eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que, por lei ou pelo presente contrato de
sociedade, lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ine-
rentes ao seu objecto social:

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercício
a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento
e realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Propor à assembleia geral a designação dos membros do conse-
lho consultivo;

g) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas, nos termos do artigo 4.º deste contrato de sociedade;
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h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprome-
ter-se em arbitragens;

i) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores-delegados ou numa comissão executiva a gestão corrente
da sociedade, definindo em acta, consoante o caso, os limites da
delegação ou composição e o modo de funcionamento da comissão
executiva.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores e pelo conselho fis-
cal ou pelo fiscal único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira
que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo voto de qualidade.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, quando especialmente

designado pelo conselho de administração para a prática de um ou
mais actos devidamente especificados e individualizados na delibera-
ção que o designar;

c) Pela assinatura de mandatários, nos termos e limites dos res-
pectivos mandatos.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um só administrador ou mandatário com poderes bastantes.

SECÇÃO III

Conselho consultivo

ARTIGO 23.º

1 � O conselho consultivo é composto por um número variável
de membros designados pela assembleia geral, sob proposta do con-
selho de administração.

2 � Compete ao conselho consultivo dar parecer sobre todas as
questões de interesse para a sociedade, que para o efeito lhe sejam
submetidas pelo conselho de administração.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único e um suplente ou a um conselho fiscal composto por três
membros efectivos e um suplente, consoante venha a ser deliberado
em assembleia geral.

2 � O fiscal único e um dos membros efectivos do conselho fis-
cal e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO V

Disposições comuns

ARTIGO 25.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos de
administração e fiscal ou fiscal único, serão eleitos de três em três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes, para os
mencionados cargos.

2 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser ou não accionis-
tas da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia,
impedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 27.º

Os resultados líquidos constantes das contas do exercício terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, podendo ser distribuí-
dos, total ou parcialmente, ou integralmente levados a reservas,
deduzidas as parcelas que devam ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais.

ARTIGO 28.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia determinará a forma de liquidação e nomeará

uma comissão liquidatária, que poderá ser constituída pelos adminis-
tradores em exercício.

Que ficam desde já nomeados os seguintes corpos sociais:
Assembleia geral: presidente, Dr. João Carlos Santos Pessoa e

Costa; secretário, arquitecto Miguel João Santos Correia.
Administração: presidente, engenheiro António Manuel Ribeiro

Temudo Barata; vogais: engenheiro Pedro Manuel Moutinho Girão
Oliveira, Almiro de Jesus Silva, Dr. João Baptista Canas Fernandes
e engenheiro Pedro Miguel Leal de Sá Martins.

Fiscalização: fiscal único, Moore Stephens & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 173, com sede na Avenida
de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito, em Lisboa, re-
presentada pelo Dr. João José Lopes da Silva, revisor oficial de contas
n.º 1065; suplente, A. Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas n.º 22, com sede na Avenida do Frei
Miguel Contreiras, 54, 10.º, em Lisboa, representada pelo Dr. An-
tónio Gonçalves Monteiro, revisor oficial de contas n.º 382.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005843458

CANASBUS � TRANSPORTE TERRESTRE
DE PASSAGEIROS E ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 873-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031126.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação CANASBUS � Transporte
Terrestre de Passageiros e Aluguer, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Canteiros, 210-D, Tires, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

§ único. A gerência poderá mudar a sede para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o transporte terrestre de passa-
geiros, incluindo transportes públicos rodoviários nacionais e inter-
nacionais, bem como transporte escolar, aluguer, comércio de peças
e reparação de automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas de 125 000 euros, perten-
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centes uma a cada um dos sócios Júlia Maria da Silva Godinho e
Manuel Joaquim Pifano Canas.

4.º

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

§ 1.º Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação aos poderes da gerência os gerentes poderão
ainda comprar e vender quaisquer bens, bem como solicitar quais-
quer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos termos
e condições que entender, dando, para isso, quaisquer bens da socie-
dade para garantia dos mesmos.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consenti-
mento da sociedade, tendo os sócios não cedentes o direito de pre-
ferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma apreendida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal;

b) Quando houver cessão de quotas a quem não for sócio com
inobservância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota ti-
ver segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais ao tem-
po decorrido depois da data do último balanço.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 500 000 euros, desde que deliberado por unanimidade
de todos os sócios.

8.º

Em caso de falecimento, interdição e inabilitação de um dos só-
cios, a sociedade continuará com o restante sócio.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 2005808539

JARDINS DO MARQUÊS � SERVIÇOS
DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 180-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 73/030805.

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 Jardins do Marquês � Serviços
de Jardinagem, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Aliados, 3, casa
15, no lugar e freguesia de Santo Amaro de Oeiras, concelho de
Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, produção e co-
mercialização de plantas, comercialização de rações para animais,
prestação de serviços de jardinagem e projectos de jardins, represen-
tação de equipamentos de jardinagem e de rações para animais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não
sócio, for designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

4 � Fica desde já designado gerente o sócio José Eduardo Giraldes
Simões Martins.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos, seja por que título for, fica sujeita
a consentimento da sociedade nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 7.º

Podem os sócios prestar suprimentos à sociedade nos termos e
condições que vierem a ser acordados.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social, mediante deliberação unânime dos votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005880094

ARTE MÁGICA II, EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 218-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/030829.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arte Mágica II, Editores, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António Quadros, 19, cave, Tercena, fre-
guesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em edição e publicação de mate-
riais gráficos e electrónicos de conteúdo cultural.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 7500 euros
cada, uma de cada um dos sócios Luís Filipe de Figueiredo Costa
Nazaré Gomes e José Manuel Elvas Marcelino.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Ma-
nuel Elvas Marcelino, desde já nomeado gerente.

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

5.º

Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios não ca-
rece do consentimento da sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada,
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.
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7.º

1 � Sem prejuízo de disposição legal em contrário a sociedade só
poderá amortizar uma quota sem consentimento do respectivo titu-
lar, nos seguintes casos:

a) No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada, ou incluída

em massa falida ou insolvente.
2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 � No caso previsto no número anterior poderão por delibera-

ção posterior dos sócios ser criada uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinada a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005780014

NORMADINE � MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5214-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501712461; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 18 e 19/030401.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/030401.
Facto: cessação de funções de gerente de Joaquim Jorge Sampaio

Jacinto, por renúncia, em 31 de Março de 1996.

5 � Apresentação n.º 19/030401.
Facto: designação de gerente de José Manuel Brito Monteiro,

casado, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 381, 4.º, direito,
Amadora.

Data da deliberação: 31 de Março de 1996.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003172696

CORGIMOBIL � EMPRESA IMOBILIÁRIA
DAS CORGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 653-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500096600; averbamen-
tos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 53 e inscrição n.º 55; números e data das
apresentações: 24, 25 e 26/030416.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Vítor Manuel Almeida

Damas, por renúncia, em 21 de Março de 2003.
2) Facto: cessação de funções de gerente de Fernando Manuel Rego

Araújo, por renúncia, em 25 de Março de 2003.
3) Facto: designação de gerentes de Maria Manuela Queirós Vas-

concelos Mota dos Santos, casada, Avenida da Boavista, 3630, Por-
to; Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles, casada,
Avenida da Boavista, 2453, Porto, e José Manuel Monteiro Barbo-
sa, casado, Rua do Campo Alegre, 1579, 6.º, direito, Porto.

Data da deliberação: 26 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003185267

EQUIPSUB � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE MERGULHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8132-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502999365; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 59/030416.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003185429

MOTOR PRESS LISBOA, EDIÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8613-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502561408; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 78/
030416.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de administrador de Ekhard Werner Pohle,

por renúncia, em 15 de Abril de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003185755

PENGASÓLEOS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6085-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; núme-
ros e data das apresentações: 60 e 61/030416.

Certifico o seguinte:
1) Facto: cessação de funções de gerentes de Emídio António Si-

mões Feliciano e Maria de Fátima Freire Sabido Paraíso, por renún-
cia, em 29 de Dezembro de 2002.

2) Facto: designação de gerentes de Marisa Pino Spencer Carreira
Feliciano, casada, Rua de Abel Manta, 29, 5.º, D, Oeiras, e João Carlos
Nascimento Paraíso, casado, Talaíde, Estrada de Talaíde, 90, Porto
Salvo, Oeiras.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003210393

TRANSPORTES VICTOR SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 630-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503824941; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 42/030421.

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: 2 de Março de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2000738370

RODIBLAN � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 055-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503948900; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/
030421.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Elisabete Rodrigues Santos, por

renúncia, em 7 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003221204
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ZF � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 122-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504418990; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 22-23 e 24/030422.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Facto: cessão de funções de gerente de Zilda Maria Tavares

Abana Vicente Fernandes, por renúncia, em 5 de Março de 2003.
2) Alteração parcial do contrato quando aos artigos abaixo indi-

cados, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � �........................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Jorge Moutinho

Albuquerque, 6, 3.º, A, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.

3 � �........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 eu-
ros e outra de 2000 euros, pertencentes ao sócio Luís Filipe Rocha
Araújo Sarmento de Sá, e outra de 500 euros, pertencente à sócia
Filipa Antunes do Canto da Silva Sarmento Sá.

ARTIGO 5.º

1 � �........................................................................................
2 � �........................................................................................
3 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um

gerente.
4 � �........................................................................................

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003139532

FUNDAÇÃO DO PESSOAL DA BP, COOPERATIVA
DE CONSUMO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6382-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500122253; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/030422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Lagoas Park, Edifício n.º 3, freguesia de Porto Salvo, con-

celho de Oeiras.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003139370

CALDAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4499-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501350284; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: Of.
26/030423.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de José Luís Correia da Silva, por

renúncia, em 14 de Abril de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003213023

ADV/ORG � CONSULTORES DE GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 911-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503007331.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 � Apresentação n.º 33/030424.
Facto: designação de secretário.
Secretário: Elsa Maria Alves Correia Henriques, casada, Rua de

Torcato José Clavine, 17-D, 1.º, esquerdo, Pragal, Almada.
Suplente: Manuel Joaquim Rodrigues, casado, Rua de Torcato José

Clavine, 17-D, 1.º, esquerdo, Pragal, Almada.
Data da deliberação: 20 de Julho de 2002.

15 � Apresentação n.º 34/030424.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003213619

GENIUS � GESTÃO E SELECÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 909-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502776080.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 � Apresentação n.º 31/030424.
Facto: designação de secretário.
Secretário: Elsa Maria Alves Correia Henriques, casada, Rua de

Torcato José Clavine, 17-D, 1.º, esquerdo, Pragal, Almada.
Suplente: Manuel Joaquim Rodrigues, casado, Rua de Torcato José

Clavine, 17-D, 1.º, esquerdo, Pragal, Almada.
Data da deliberação: 10 de Julho de 2002.

15 � Apresentação n.º 32/030424.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2003213600

PRINT MAIS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 280-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505926253; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
021121.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 37/021121.
Cessação de funções de gerente de Marta Cravo dos Reis, por

renúncia, em 8 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000831028

JAMSIS � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 669-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505609223; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
021126.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/021126.
Deslocação de sede.
Sede: Rua da Actriz Adelina Fernandes, 15-B, Linda-a-Velha,

Oeiras.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246846
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RAMITA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESTÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9981-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503995118; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: Of., 51 e 52/
021121.

Certifico que foi registado o seguinte:
6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação Of./021121.
Cessação de funções de gerente de Pedro de Carvalho Lopes Al-

ves, por renúncia, em 17 de Outubro de 2002.

4 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 51/021121.
Cessação de funções de gerente de Margarida Maria Mousinho

Almadanim de Siqueira Lopes Alves, por renúncia, em 9 de Outubro
de 2002.

9 � Apresentação n.º 52/021121.
Designação de gerente, em 16 de Outubro de 2002.
José Manuel Ramalho Ortigão Silva Pinto, casado, Travessa do

Arco a Jesus, 1, rés-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757292

TRATOLIXO � TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7321-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502444010; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 1/021128.

Certifico que foi registado o seguinte:
19 � Apresentação n.º 1/021128.
Designação do conselho de administração, em 28 de Maio de 2002.
Prazo: 2002-2005.
Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos, Rua do Fontanário, 6,

Almada, Mafra; António Carlos Costa de Almeida, casado, Rua de
Lagares d�El Rei, 19, 8.º, direito, Lisboa; Paulo José e Louro de Paula
Carvalho, casado, Rua de Manuel Machado Benites, 8, Vila Noguei-
ra de Azeitão; Rui Paulo Silva Frade Ribeiro, casado, Rua de Antó-
nio José de Almeida, 10, 7.º, A, Oeiras; Armindo Carlos Cortez de
Azevedo, divorciado, Avenida de Gomes Pereira, 106, 1.º, esquerdo,
Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806129

AUTO TÁXIS MARÇAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 316-
-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/021128.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/021128.
Cessação de funções de gerentes de Maria da Conceição Lopes

Marçal, Maria Zélia da Luz Lourenço Marçal e Carlos Manuel Lo-
pes Marçal, por renúncia, em 8 de Março de 2002.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806145

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ANTERO & DELFINA FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2236-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501179941; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 16/021128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 12,02 euros e alteração par-

cial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Antero &
Delfina Freire, L.da, e tem a sua sede na Praceta de José da Silva
Rola, lote 9, rés-do-chão, no Alto de Tires, freguesia de São Do-
mingos de Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas nos valores nomi-
nais de 2500 euros, pertencentes a Antero Cândido Freire e Delfina
de Jesus Silva Freire, respectivamente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 2005757233

CAPACETE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 673-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505090325; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/021216.
Cessação de funções de gerente de Giselda Mónica da Silva Mar-

çal, por renúncia, em 29 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000808174

SUCURI � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 545-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504180479; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 20/021216.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000808166

RESOLUTION � CONSULTORES INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 755-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504611712; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
021217.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 30/021217.
Deslocação de sede.
Sede: Rua do Dr. António Pereira Coutinho, lote 9, 3.º, C, Alca-

bideche, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000788157

COLÉGIO DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8474-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503496421; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 49, 45 e 50/020905.
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Certifico que foi registado o seguinte:
16 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 49/020905.
Cessação de funções de gerente de Maria Isabel Antunes Silva Dias,

por renúncia, em 29 de Agosto de 2002.

20 � Apresentação n.os 45 e 50/020905.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
25 000 euros, da sócia Elsa Maria de Melo Loureiro Henriques; uma
de 19 000 euros, do sócio José Luís Charrua Diniz; uma de 3500 eu-
ros, da sócia Vanda Gabriela de Azevedo Velosa Bastos, e uma de
2500 euros, da sócia Maria Augusta dos Reis Neves.

Gerente designado: José Luís Charrua Diniz.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899674

IMOEDIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 876-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504332821; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/020906.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 2/020906.
Designação dos órgãos sociais, em 22 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2004.
Administrador único: Sérgio do Rosário Dias Branco, Praceta do

Infante D. Henrique, 6, 3.º, Carnaxide.
Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, com sede na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa,
representada por Manuel Lázaro Oliveira; suplente, Rosalba Maria
Cocco Mercante Ferro, Rua de Santo António, 75, 1.º, Faro.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899682

FLORIANÓPOLIS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2521-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501363815; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 54/020910.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 54/020910.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas: Pedro Manuel Collet Meygret de Mendonça Perry

da Câmara, com uma de 4500 euros, e Amélia Zuzarte Henriques
Gaspar, com uma de 250 euros, uma de 125 euros e uma de 125 eu-
ros.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899704

ANONURBE � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 576-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504181360; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 18/021128.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000800157

FLUENT, LOGÍSTICA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 388-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504964534; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/021128.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806137

SÍTIOS DIGITAIS, SISTEMAS E APLICAÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 790-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506268578; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 52/021129.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 52/021129.
Designação de gerente, em 2 de Setembro de 2002.
João Miguel Galveias Ulpiano.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757209

ISICELOMA � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5059-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502422076; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 10/021129.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 700 000$ e alteração parcial

do contrato quanto ao corpo do artigo 4.º e artigo 6.º

4.º

O capital social é de 1 100 000$, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de 800 000$, pertencente à sócia Maria Manuela Robalo
Mateus Coelho; e

b) Outra de 300 000$, pertencente ao sócio Fernando Manuel
Coelho.

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos dois sócios,
que são desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de qual-
quer dos gerentes.

3 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 5/010103.
Cessação de funções de gerente de Isilda Lopes Tavares Bernardo

e Maria de Lurdes Branco Filipe Alexandre, por renúncia, em 4 de
Outubro de 2000.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757225
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SATIS � RADIOISÓTOPOS E PROTECÇÕES CONTRA
SOBRETENSÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6661-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500098140; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 1/021127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 320 000 euros e alteração

parcial do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 320 000 euros, foi totalmente realizado e
pago em dinheiro e outros bens do activo da sociedade, e está repre-
sentado por uma quota única de igual valor, pertencente à sócia
Amersham Benelux B. V.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757241

INCOEL � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
PARA ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2702-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501444386; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
021127.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/021127.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Alfredo da Silva, Parque Industrial da Abóboda, lote 2-A,

Abóboda, São Domingos de Rana, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757250

LITEXCO GROUP PORTUGAL � CONSULTADORIA AD-
MINISTRATIVA, FINANCEIRA COMERCIAL E PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 352-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503036412; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 26/021127.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000805892

RETOMA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6475-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502884185; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 50-52 e 53/021126.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 � Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 50-52/021126.
Cessação de funções dos gerentes por renúncia:
Álvaro Manuel Ricardo Nunes, em 30 de Junho de 2002;
Isabel Maria de Almeida Rodrigues, em 15 de Julho de 2002;
Duarte Nuno D�Orey da Cunha, em 25 de Junho de 2002.

16 � Apresentação n.º 53/021126.
Designação de gerentes, em 31 de Outubro de 2002:
Joaquim José dos Santos d�Oliveira, casado, Avenida de João

Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa;
Carlos Manuel Bastos Pinto, casado, Rua do Pinhal Bravo, casa

C, Casas do Pinhal, Quinta da Marinha, Cascais;
José Carlos Rodrigues Gonçalves, casado, Rua do Padre Álvaro

Proença, 22, Fonte Santa, Loures.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757268

MONTE SANTOS � ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 787-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505665166; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
021126.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/021126.
Deslocação de sede.
Sede: Edifício Horizonte, Galerias Estoril, Rua de Lisboa, 5, loja 33,

Estoril, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757276

FROCLEM � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 833-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504710486; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 38/021126.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005757284

INCONGRESS � VIAGENS E ORGANIZAÇÃO
DE CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 146-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505864984; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
021122.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 26/021122.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Alvide, lote 10, loja 1, Outeiro da Vela, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000796630

SOFERNET � ANÁLISE E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 269-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505302195; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 12/021122.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000833306
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FRISIMÕES � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 402-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505060752; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 11 e Of./021216.

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

2 � Apresentação n.º 11/021216.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5037 euros e 86 cêntimos, dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 3022 euros e 72 cêntimos, na titularidade do sócio Alci-
no Duarte Simões, e outra do valor nominal de 2015 euros e 14 cên-
timos, na titularidade da sócia Maria Alcina Pereira dos Santos Si-
mões.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º Of./021216.
Cessação de funções de gerente de Alcino Duarte Simões, por

renúncia, em 28 de Novembro de 2002.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 1000246845

ALÉM DA LENDA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS, FERRAMENTAS E
MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7639-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503229474; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/021216.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Manuel Almeida Vasconcelos, 146 (ex-lote 31),

subcave, esquerda, Quinta do Barão, Carcavelos, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246844

R. C. P. � SERVIÇOS DE GESTÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7637-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503229466; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 10/021216.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Manuel Almeida Vasconcelos, 146 (ex- lote 31),

subcave, esquerda, Quinta do Barão, Carcavelos, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246843

IMPORTÉCNICA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4040-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501988165; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/021216.
Deslocação de sede.

Sede: Rua de Manuel Almeida Vasconcelos, 146 (ex- lote 31),
subcave, esquerda, Quinta do Barão, Carcavelos, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246842

A COMPANHIA DO GARFO � SERVIÇOS DE GESTÃO
DE HOTELARIA E CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9698-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503917478; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números e data
das apresentações: 14, 15 e 16-19/020904.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 14/020904.
Cessação de funções de gerente de Gabriel Francisco Dias, por

renúncia, em 20 de Dezembro de 2001.

7 � Apresentação n.º 15/020904.
Designação de gerente, em 20 de Dezembro de 2001.
Miguel de Ayala Serôdio de Sales Baptista.

8 � Apresentações n.os 16-19/020904.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-

minação.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1, e 3.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Companhia do Garfo � Ser-
viços de Gestão de Hotelaria e Catering, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Sacadura Cabral, 116, loja A, em São Pedro do Estoril, fre-
guesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8978 euros e 40 cêntimos, e corresponde à soma de sete quotas iguais
do valor nominal de 997 euros e 60 cêntimos, pertencentes, respec-
tivamente, a cada um dos sócios Gabriel Francisco Dias, Rosa Maria
Madureira Azevedo, Eduardo Rafael Sermenho de Sales Baptista, João
Luís de Sales Baptista Metelo, Maria de Fátima Lemos Vieira Custó-
dio Vaz Antunes e José Eduardo da Glória O�Connor Shirley; em
comum e sem determinação de parte ou direito, na titularidade de
Maria de Lurdes Pereira Viriato Shirley, Marta Maria Martins
O�Connor Shirley, Joana Martins O�Connor Shirley, Susana Pereira
Viriato O�Connor Shirley e Carla Sofia Pereira Viriato O�Connor
Shirley, e de uma quota do valor nominal de 1995 euros e 20 cênti-
mos, pertencente ao sócio Miguel de Ayala Serôdio de Sales Bap-
tista.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246841

DONA GULA, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 988-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505189445; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 31/020904.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246840

AQUAPAK � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 364-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501086072; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/
020905.
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Certifico que foi registado o seguinte:
7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 35/020905.
Cessação de funções de gerente de Ana Teresa Marques de Sousa

Costa Freire de Andrade, por renúncia, em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246839

BARRADAS & MENDES, ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9592-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503899267; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/020905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246838

MOREIRA, MENDES & LEAL, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 509-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504481525; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 51/020905.

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 2002.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246836

RICALPLASTE � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 362-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502473770; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 38/020905.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Apresentação n.º 38/020905.
Designação de gerente, em 2 de Maio de 2001.
José Duarte Coutinho Ortigão Ramos, casado, Avenida de Infante

Santo, 21, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246835

LOGOPLASTE � PACKAGING TECHNOLOGY DEVELOPMENT
(INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM EMBALAGENS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 331-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505323354; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
020905.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 34/020905.
Cessação de funções de gerente de Ana Teresa Marques de Sousa

Costa Freire de Andrade, por renúncia, em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246834

F. T. V. � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6136-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502789948; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 32/021128.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246833

DESPORTEL SOCIEDADE DE CENTROS
DESPORTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6600-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501552758; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 32/
021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
22 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/021009.
Cessação de funções de administrador de Carlos Maria Cunha Horta

e Costa, por renúncia, em 28 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246831

DESEJOS DO LAR DE FRANCISCA & CRISTINA
CARAPINHA, LOJA DE CONVENIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 898-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505826569; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 22/011010.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246830

VERSATOUR � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8644-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503590240; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 37/011010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 30 200 euros e alteração par-

cial do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor nominal de
70 000 euros, pertencente ao sócio Emídio Mendes, e três iguais no
valor nominal de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria da Graça Valente Mendes, André Luís Valente
Mendes e Ana Cristina Valente Mendes Ferlov Ribeiro.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246829
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CASAS E OUTROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 897-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504552007; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/021014.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246828

ANA MOURA � INSTRUMENTOS MUSICAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 560-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504601075; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 30/021015.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246819

H. GONÇALVES & GAMA � COMÉRCIO
DE TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 522-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505505614; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/021001.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246815

CASABLANCA HOUSE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 843-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504551647; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
021007.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/021007.
Cessação de funções de gerente de Talma Renata Cordeiro Cam-

pos Lopes, por renúncia, em 30 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246813

KRISTIANIA SCANDINAVIAN DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8487-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503497339; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 19 e 20/021007.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/021007.

Deslocação de sede.
Sede: Rua de Vasco da Gama, 199, São João do Estoril, Estoril,

Cascais.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 20/021007.
Cessação de funções de gerente de Siri Olsen, por renúncia, em

1 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246811

CERCASCAIS � OFICINA DE REPARAÇÃO
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9461-
-Cascais; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 26, 27 e 28/020902.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 26/020902.
Cessação de funções dos membros do conselho de administração,

por renúncia, em 27 de Abril de 2001.

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/020902.
Cessação de funções do fiscal único e suplente, por renúncia, em

27 de Abril de 2001.

5 � Apresentação n.º 28/020902.
Designação dos órgãos sociais, em 27 de Abril de 2001.
Prazo: 2001-2003.
Conselho de administração: presidente, Carlos Alexandre Antão

Valente Coutinho, casado, Travessa da Pereira, 16, 3.º, esquerdo,
Lisboa; vogais: Rodrigo Nuno de Barros e Vasconcellos Guisado,
casado, Rua de Policarpo Anjos, 83, 1.º, direito, Cruz Quebrada;
Manuel Espírito Santo Mello Breyner, casado, Largo de Passos Vela,
6, Cascais.

Fiscal único: A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Rua de Júlio Dinis, 89, 4.º, esquerdo,
Porto, representada por João Carlos Miguel Alves; suplente, A.
Gândara, O. Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa, representada
por Óscar Manuel Machado Figueiredo.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246810

DESPORTINU � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 465-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504309722; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/021008.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DESPORTINU � Artigos Desporti-
vos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral,
Centro Comercial Grande Galiza, lojas 41 e 42, São João do Estoril,
freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor pertencente à
sócia Maria José Nunes Varanda.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria José Nunes
Varanda.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246808

NUCASE � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA
FISCAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2280-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501200827; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 13/021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 13/021009.
Designação dos órgãos sociais, em 27 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, António de Jesus Nunes,

casado, Rua de Vítor Hugo Moreira, 87, Rana; vice-presidente, Nuno
Afonso dos Santos, casado, Rua de Fernando Pessoa, 1, 7.º, frente,
Odivelas; vogal, Sónia Isabel Carneiro Nunes, solteira, Rua de Vítor
Hugo Moreira, 87, Rana.

Fiscal único: Moore Stephens & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-
-do-chão, direito, Lisboa, representada por João José Lopes da Sil-
va; suplente, A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54,
10.º, Lisboa, representada por António Gonçalves Monteiro.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246806

NUCASE-GEST � GESTÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5241-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502506083; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 12/021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
16 � Apresentação n.º 12/021009.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, António de Jesus Nunes,

casado, Rua de Vítor Hugo Moreira, 87, Rana; vice-presidente, Maria
Teresa Carneiro Nunes, casada, com a mesma morada; vogal, Maria
Mestra da Palma Tiago, casada, Rua de 2 de Setembro de 1945, lote
6, 3.º, Madorna.

Fiscal único: Moore Stephens & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-
-do-chão, direito, Lisboa, representada por João José Lopes da Sil-
va; suplente, A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Frei Miguel Contreras, 54,
10.º, Lisboa, representada por António Gonçalves Monteiro.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246805

PARAÍSO DAS OLIVEIRAS � REPOUSO
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9188-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503796956; inscrições
n.os 3 e 5; números e data das apresentações: 40 e 42/030213.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 40/030213.
Redenominação com reforço de capital.
Capital: 5000 euros, reforçado com 3004,81 euros, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas: Manuel de Oliveira e Silva, com 4000 euros, e

Sara Moniz e Silva, solteira, maior, com 1000 euros.

5 � Apresentação n.º 42/030213.
Alteração total do contrato com modificação em sociedade uni-

pessoal.

1.º

A sociedade adopta a firma Paraíso das Oliveiras � Repouso de
Qualidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Vivenda Domingos,
Rua de Almada Negreiros, Areias, São João do Estoril, freguesia do
Estoril, concelho de Cascais.

2.º

O objecto da sociedade consiste em lar de idosos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e é representado por uma quota de igual valor pertencente
ao sócio Manuel de Oliveira e Silva.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel de Olivei-
ra e Silva, o qual por si só obrigará a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246803

PORTUSAT � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 413-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504076108; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 44/020723.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 � Apresentação n.º 44/020723.
Designação da gerência e fiscalização.
Data: 11 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2004.
Gerentes: Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral, Marcelo Fregonesi

Spínola e Luís Fernando Teuscher de Almeida e Vasconcellos.
Fiscalização: António Dias e Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede em Lisboa, Amoreiras, Torre 1, 7.º,
representada por António Marques Dias; suplente, Freire, Loureiro
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na mesma morada, representada por Carlos Luís Oliveira de Melo
Loureiro.

Certifico ainda que foram depositados os documentos da presta-
ção de contas referentes a 2001.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246800

ARCOAL, AR CONDICIONADO E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6638-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502938897; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 23/020603.

Certifico que foi registado o seguinte:
6 � Apresentação n.º 23/020603.
Designação de gerente, em 3 de Maio de 2000.
A sócia Maria do Carmo Coelho Paisana Ferreira.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000246797

A TENDA DE BERBERE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 572-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505079461; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/020603.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246795

LUDOFORMA � TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA
E EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8930-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503969656; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/020604.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246793

RUI MANUEL TOMÁS � REVESTIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 023-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505847744; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/020604.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246792

CARLA SOFIA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 439-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/031204.

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 Carla Sofia Gonçalves, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vera Cruz, 13, 2.º,
apartamento 28, em Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Bar-
ra, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade e de decoração. Comércio, importação e exportação de arti-
gos de decoração e para o lar, mobiliário, têxteis, vestuário, acessó-
rios de moda, bijutaria, marroquinaria e calçado. Promoção e
organização de eventos. Serviços de comissionista.

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 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005881627

ANTUNES & VIOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 863-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 82/031119.

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 Antunes & Violas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, 84-A, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de calçado, marro-
quinaria e artigos de viagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quo-
tas iguais do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 6000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa valida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 2005881694

REAL PROVENÇA � GESTÃO DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 871-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 85/031125.

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 Real Provença � Gestão de
Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sabóia, 737, L.5,
Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis e
a revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Arrendamento e subar-
rendamento de bens imóveis. Gestão e administração de bens imó-
veis. Turismo em espaço rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 2005881686

WINNER�S GYM HEALTH FITNESS � ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 281-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 78/030603.

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 Winner�s Gim Health Fitness �
Actividades Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 47,
piso �2, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
aeróbica, localizada, step, hip hop, musculação, cardiovascular, ballet,
body pump, body combat, body balance, kick boxing, capoeira,
karaté, danças, thai chi, squash, natação, hidroginástica, yoga, gabi-
nete de massagem, fisioterapia, estética, sauna, hidromassagem,
solário e afins. Actividades desportivas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 7500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005881279

BAITASOM � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 207-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/030822.

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 BAITASOM � Produções Au-
diovisuais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada de Laveiras, 9, 2.º,
direito, freguesia de Caxias, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gravação de discos e maquetas,
remasterização, edição, recuperação de áudios deteriorados, produ-
ção de bandas sonoras, de filmes institucionais, de spots publicitá-
rios, de espectáculos, audiovisuais, realização de projectos de
sonorização (acústica), comércio e aluguer de material audiovisual.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005881635

LÚCIO & MÁRIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 460-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/030801.

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 Lúcio & Mário � Sociedade de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Penedos Gordos, 38,
loja 3, Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sin-
tra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas 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 pú-
blicas. Gestão de imóveis. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 5000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862541

YEOMAN � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 186-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 82/030808.

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 YEOMAN � Comercialização
de Artigos Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Heitor Pinto,
5, Queijas, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação,
comércio por grosso e a retalho de grande variedade de produtos e
mercadorias, nomeadamente, artigos de equipamentos eléctricos e
electrónicos, artigos de decoração e mobiliário. Prestação de servi-
ços na área da assistência técnica de artigos e equipamentos eléctri-
cos e electrónicos.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio William John Mason.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862584

CARRIS DE SEDA � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 178-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/030805.

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 Carris de Seda � Transporte de
Passageiros, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Oeiras, na Praceta de Manica,
1, cave, esquerda, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, conce-
lho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte rodoviário de pas-
sageiros em veículos ligeiros com lotação até nove lugares, incluin-
do o condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862576

BIT ELITE � SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 220-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030829.

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 Bit Elite � Serviços e Comércio
de Produtos Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Antas, 20, freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição e publicação de textos
electrónicos ou não, periódicos ou não periódicos. Formação pro-
fissional. Desenvolvimento, comercialização, importação e expor-
tação de produtos. Prestação de serviços relacionados com as novas
tecnologias de informação e multimédia. Comercialização de produ-
tos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
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valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Miguel Jorge de
Oliveira Barreiros Pais, e outra de 3000 euros, pertencente ao sócio
Benjamin Richter.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862568

HUGO MANUEL CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 198-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030819.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hugo Manuel Calado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Algés, na Rua Alegre, 33,
freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação e assistência técnica de filtros de água, electro-
domésticos, aparelhos eléctricos, electrónicos e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Hugo Manuel
Henriques Mota Calado, e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Cristiano Mota Calado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hugo Manuel Henri-
ques Mota Calado.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862550
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MM E D � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 250-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503514817; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 28/021122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 36 150$ e alteração parcial

do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 3.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MM e D � Imobiliária, S. A., e
tem a sua sede no Beloura Office Park, Edifício Quatro, escritório
1.6, piso 1, Quinta da Beloura, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, dividido em 15 000 acções do valor nominal de
5 euros cada.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000833721

ZONA G � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 564-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504545353; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data
das apresentações: 7, 8 e 9/020717.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 7/020717.
Cessação de funções do fiscal suplente António da Trindade Nu-

nes, por renúncia, em 10 de Maio de 2002.

7 � Apresentação n.º 9/020717.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 5.º, n.º 1.

4.º

O capital social é de 347 550 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e outros bens do activo, e corres-
ponde à soma de 165 500 acções, no valor nominal de 2 euros e
10 cêntimos.

5.º

1 � O capital da sociedade está representado por 165 500 acções
ao portador, com o valor de 2 euros e 10 cêntimos cada uma.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246809

PEREIRA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 281-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 594893718; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246827

CARLOS HENRIQUES & HENRIQUES � COMÉRCIO
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 610-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504583158; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246826

PARQUES DO TAMARIZ � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 181-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505457067; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 17 e 18-19/020709.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/020709.
Cessação de funções de administração de Pedro Manuel Baumberg

Garcia, por renúncia, em 5 de Março de 2002.

4 � Apresentações n.os 18-19/020709.
Designação de administrador, por cooptação, em 12 de Março de

2002, ratificada em 2 de Abril de 2002.
Carlos Manuel de Mancelos de Ornelas Monteiro, casado, Estala-

gem Senhora da Guia, Estrada do Guincho, Cascais.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246825

CEPEDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7009-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503041327; inscrição
n.º 6; números e data da apresentação: 42-44/020709.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 3004,80 euros e alteração total

do contrato.
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cepeda & Almeida, Unipes-
soal, L.da

2 � A sede social é no Largo de João dos Santos, 5, no Murtal,
freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café, cervejaria,
snack-bar e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for decidido

pelo sócio único, podendo a remuneração consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246824
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O JUNCO � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3402-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501717102; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 32/020708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246823

MARMORISTA DE MURCHES DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 867-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 500184704; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 23/020712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246822

AMUNDSEN & VILLAR � REPRESENTAÇÕES
E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5109-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502459913; inscrição
n.º 2; números e data da apresentação: 15-17/020712.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 3004,80 euros e alteração

parcial do contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 4.º

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de representações e
prestações de serviços, na venda e aluguer de maquinaria pesada e
equipamento automóvel, produção, construção, manutenção e co-
mércio de jardins e plantas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em quatro quotas: uma de 2550 eu-
ros, na titularidade do sócio Miguel José Hoy Vilar; uma de 997 eu-
ros e 60 cêntimos (bem próprio), e uma de 502 euros e 40 cêntimos
(bem comum), ambas na titularidade do sócio Paulo Lourenço
Amundsen, e uma de 950 euros, na titularidade do sócio Jaime Mi-
guel Faias Couto.

4.º

A gerência da sociedade, conforme vier a ser deliberado em as-
sembleia geral, pertence aos três sócios, que ficam desde já nomea-
dos gerentes, sendo necessária a intervenção de dois deles, para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos, bem como para a
sua representação em juízo, activa e passivamente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 1000246818

SABOR DE QUEIJO � CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 977-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505872080; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 19/020712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246816

TUDIMAIS � ATOALHADOS E CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3370-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501641203; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 75/020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246814

PINTO GARCIA & SIMÕES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1302-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500396949; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 23 e 24/020716.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/020716.
Cessação de funções de gerente de Isabel dos Santos Nunes Leal

Rodrigues, por renúncia, em 14 de Junho de 2002.

7 � Apresentação n.º 24/020716.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 3125 euros, titulada em nome do sócio João Paulo Go-
dinho Filipe Rodrigues, e outra do valor nominal de 1875 euros, ti-
tulada em nome da sócia Bárbara Arsénio Godinho.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio João Paulo
Godinho Filipe Rodrigues, que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246812

MOTIVO � COMÉRCIO E MOTIVAÇÃO
DE MERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9856-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500198080; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 10/
020717.

Certifico que foi registado o seguinte:
39 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/020717.
Cessação de funções de administradores de Jorge Abrantes Men-

des e Pedro José Luz de Carvalho Lopes Gameiro, por renúncia, em
27 de Dezembro de 2001 e 15 de Março de 2002, respectivamente.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246807
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LIFIMAC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 129-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504424793; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. e 84/020724.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º Of./020724.
Cessação de funções de gerente de Joaquim de Miranda Maciel,

por renúncia, em 8 de Maio de 2002.

4 � Apresentação n.º 84/020724.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246804

BAYER DIAGNÓSTICOS � COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9863-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503574767; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 46/020718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246802

HELP YOU, SECRETARIADO PRIVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9371-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503867950; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
020729.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/020729.
Deslocação de sede.
Sede: Alameda da Guia, 368, rés-do-chão, Quinta do Rosário,

Cascais.

Certifico ainda que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246798

RUTRI � EMPRESA DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7123-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 42/020712.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 42/020712.
Cessação de funções de gerente de Anabela Boto Lima Alemão

Correia, por renúncia, em 11 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246801

A. SANTOS & C. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 661-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504875990; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/020712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246799

TELE MIRA � SOCIEDADE COMERCIAL DE REPARAÇÕES
E VENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3490-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501613170; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/020718.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 3004,80 euros e alteração

parcial do contrato quanto ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos valores constantes da escrita social, e corresponde à
soma das quotas de Augusto Abílio Ramos Gonçalves, titular de uma
quota no valor de 4002 euros e 40 cêntimos, e de Fernando de Al-
meida Pimenta dos Santos, titular de uma quota de 997 euros e
60 cêntimos.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000246796

ANABELA & PEDRO CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5894-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503043946; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 37 e 38/020723.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 37/020723.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de José Falcão, 29, Oeiras.

8 � Apresentação n.º 38/020723.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, em dinheiro, subs-

crito pelas sócias em partes iguais.
Sócios e quotas: Anabela Bravo Vieira da Silva Castanheira, com

2500 euros, e Filipa Vieira da Silva Castanheira, com 2500 euros.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246791

SIC ONLINE � COMUNICAÇÃO E INTERNET,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 782-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505524317; inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 47 e 48/020723.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 47/020723.
Designação de revisor oficial de contas, em 21 de Janeiro de 2002.
António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, com sede em Lisboa, Amoreiras, Torre 1, 7.º, representada
por António Marques Dias.
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4 � Apresentação n.º 48/020723.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 10.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma única quota de igual valor pertencen-
te à única sócia SIC � Sociedade Independente de Comunicação, S. A.

ARTIGO 10.º

1 � O sócio único poderá efectuar à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, devendo, no caso dos mesmos vencerem juros, de-
liberar quais as condições, nomeadamente, taxa, prazo e reembolso.

2 � A sociedade poderá, por deliberação em assembleia geral e
registada em acta, exigir do sócio único prestações suplementares de
capital até ao limite de 20 vezes o capital social.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000246789

AGROGÉS � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5130-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502467380; averba-
mento n.º 5 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 15 e averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 34, 35 e 36/021010.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Averbamento n.º 5 � Apresentação n.º 34/021010.
Cessação de funções de gerente de Manuel Francisco Scarlet Goulart

de Medeiros, por renúncia, em 4 de Abril de 2002.

15 � Apresentação n.º 35/021010.
Designação de gerentes em 4 de Abril de 2002.
Maria Manuela Nina Jorge Vale e Carlos Pedro Oliveira Santos

Trindade.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 36/021010.
Deslocação de sede.
Sede: Avenida da República, 412, Cascais.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806099

BRICA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 574-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 501069666; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 42/021010.

Certifico que foi registado o seguinte:
24 � Apresentação n.º 42/021010.
Designação de gerentes, em 3 de Fevereiro de 2000.
Joaquim Almeida Lima Martins e Maria da Glória da Conceição

Teixeira.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806102

MACMOBI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 231-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504757814; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 33/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000796303

CAMERON HALL PORTUGAL � REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3830-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501903500; inscrições
n.os 9 e 10; números e datas das apresentações: 13 e 14/021017.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Apresentação n.º 13/021017.
Dissolução.

10 � Apresentação n.º 14/021017.
Designação de liquidatário.
Data: 24 de Julho de 2002.
Ricardo Warner George Villar.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000797857

AUTOMAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5986-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502732717; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15
e inscrição n.º 18; números e data das apresentações: 75, 76 e 77/
021002.

Certifico que foi registado o seguinte:
16 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 75/021002.
Cessação de funções de gerente de Duarte Nuno D�Orey da Cu-

nha, por renúncia, em 25 de Junho de 2002.

15 �Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 76/021002.
Cessação de funções de gerente de Gonçalo Nuno Domingues Mora-

-Mestre, por renúncia, em 12 de Julho de 2002.

18 � Apresentação n.º 77/021002.
Designação de gerentes, em 1 de Agosto de 2002.
Joaquim José dos Santos D�Oliveira, casado, Avenida de João

Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa;
Carlos Manuel Bastos Pinto, casado, Rua do Pinhal Bravo, casa

C, Casas do Pinhal, Quinta da Marinha, Cascais.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806056

AUTO MARGEM � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8527-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503513202; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15
e inscrição n.º 19; números e data das apresentações: 70-72, 73 e
74/021002.

Certifico que foi registado o seguinte:
16 � Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 70-72/021002.
Cessação de funções de gerentes, por renúncia, de Álvaro Manuel

Ricardo Nunes, em 30 de Junho de 2002, Duarte Nuno D�Orey da
Cunha, em 25 de Junho de 2002, e Isabel Maria de Almeida Rodri-
gues, em 15 de Julho de 2002.

15 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 73/021002.
Cessação de funções de gerente de Gonçalo Nuno Domingues Mora,

por renúncia, em 12 de Julho de 202.

19 � Apresentação n.º 74/021002.
Designação de gerentes, em 1 de Agosto de 2002:
Joaquim José dos Santos D�Oliveira, casado, Avenida de João

Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa;
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Carlos Manuel Bastos Pinto, casado, Rua do Pinhal Bravo, casa
C, Casas do Pinhal, Quinta da Marinha, Cascais;

José Carlos Rodrigues Gonçalves, casado, Rua do Padre Álvaro
Proença, 22, Fonte Santa, Loures.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806064

MERCASA � PROMOTORES IMOBILIÁRIOS
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 015-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503958123; inscrição
n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 8 e 9-10/021007.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 � Apresentação n.º 8/021007.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2004.
Administrador único: Michael O�Brien, Avenida de Júlio Carva-

lho e Costa, 33, Jardins da Gandarinha, bloco 16, 5.º, A, Cascais.
Fiscal único: Moore Stephens & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, S. A., Avenida de Óscar Monteiro Torres,
18, rés-do-chão, direito, Lisboa, representada por João José Lopes;
suplente, A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 64, 10.º,
Lisboa, representada por António Gonçalves Monteiro.

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 9-10/021007.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Carlos Ribeiro, 50, Edifício Visconde da Luz, piso 2,

sala B, Cascais.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000985840

VORWERK PORTUGAL � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6763-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502633220; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/031007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 601,05 euros e alteração par-

cial do contrato quanto ao artigo 5.º

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 249 500 euros,
pertencente à sócia Vorwerk International Niggemann & Co, e uma
de 500 euros, pertencente à sócia Vorwerk Folletto s. a. s. de Achim
Schwannitz & Co.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806072

CAIS DO CASCAIS ATRIUM � HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 132-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504371797; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 100/021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806080

TECNIROB � DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 061-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501613358; inscrição
n.º 26, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26, inscrição n.º 27, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 28; números e data
das apresentações: 14, 15, 16, 17 e 19/020715.

Certifico que foi registado o seguinte:
26 � Apresentação n.º 14/020715.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Fevereiro de 2000.
Prazo: 2000-2002.
Conselho de administração: José António Correia de Morais, ca-

sado, Rua do Molhe, 204, habitação 24, Porto; José António José
de Mello, casado, Rua do Pau de Bandeira, 20, 3.º, esquerdo, Lisboa;
José Manuel Duarte Vieira, Rua de Alfredo Keil, 429, 1.º, direito, A,
Porto.

Fiscal único: Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduar-
do Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa, representada por Manuel Heleno
Sismeiro; suplente, José Poças Esteves, revisor oficial de contas, Rua
de André Gouveia, lote 1693, 8.º, A, Lisboa.

26 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/020715.
Cessação de funções de administrador de José Manuel Duarte

Vieira, por renúncia, em 30 de Agosto de 2000.

27 � Apresentação n.º 16/020715.
Designação de administrador, por cooptação, e secretário, em 26 de

Setembro de 2000, ratificada em 1 de Março de 2001.
Administrador: Alberto Joaquim Milheiro Barbosa, casado, Rua de

Fernão Vaz Dourado, 159, rés-do-chão, Porto;
Secretário: César Augusto Teixeira Gonçalves, casado, Rua do Dr.

Campos Monteiro, 257, 1.º, direito, São Mamede de Infesta, Mato-
sinhos;

Suplente: Pedro Luís Meireles da Costa Mendes, casado, Rua de
São João de Brito, 475, rés-do-chão, direito, Porto.

27 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/020715.
Cessação de funções de administrador de Alberto Joaquim Milheiro

Barbosa, por renúncia, em 26 de Janeiro de 2001.

28 � Apresentação n.º 19/020715.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806048

PARMATA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6797-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502468157; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
020723.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 55/020723.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração,

Ricardo Serrão Franco Schedel, por renúncia, em 7 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005806030

MONOSISTEMA SOFT � CONSULTORIA, SISTEMAS
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 065-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505127547; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 32 e 33/020605.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/020605.
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Cessação de funções de gerente de Pedro Emanuel de Almeida
Sarzedas, por renúncia, em 24 de Maio de 2002.

4 � Apresentação n.º 33/020605.
Designação de gerente, em 24 de Maio de 2002.
Maria Luísa de Lemos Leite da Silva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 2005789836

CASCAISHORTA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6483-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502884240; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 72/020614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: dois anos a contar de 12 de Março de

2002.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005874850

PATI MALAS � MALAS, BIJUTARIA E ACESSÓRIOS DE
MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9681-
-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/020709.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 48/020709.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas: José Manuel Veigas Sobral, com 2500 euros, e

Maria de Lurdes Almeida e Silva Sobral, com 2500 euros.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005793183

PREGUIÇA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9095-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503783714; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 8 e 9/020715.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 8/020715.
Cessação de funções de gerente de Maria Teresa Pereira Ganilho

Simões, por renúncia, em 14 de Junho de 2002.

8 � Apresentação n.º 9/020715.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º, 10.º, n.º 1, e 11.º

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição da
Silva Falcão Aranha Van Hoof Ribeiro, e duas quotas, uma no valor
nominal de 2000 euros e outra no valor nominal de 2750 euros,
pertencentes à sócia Ana Maria de Sousa e Menezes Ribeiro.

10.º

1 � Fica nomeada gerente a sócia Ana Maria de Sousa e Menezes
Ribeiro, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

11.º

A sociedade obriga-se pela assinatura da gerente Ana Maria de Sousa
e Menezes Ribeiro ou de um procurador com poderes bastantes.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005793191

MOTO 92 � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
COM E SEM MOTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6014-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502739010; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 53/020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005793205

MOR FAZ FAVOR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4917-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502367997; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 37/020716.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, tais como
restaurantes, snack-bar, bar ou similares, promoção de espectáculos
ao vivo e karaoke.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005793221

SIGP � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9618-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503898317; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 9/
020718.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/020718.
Cessação de funções de gerente de José Manuel Abecassis Empis,

por renúncia, em 11 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005793213

FARMÁCIA IMANI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 977-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504915169; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/020718.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 13/020718.
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899577

GRADUAL IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 316-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504544969; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/020719.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 195 000 euros e alteração

parcial do contrato quanto ao artigo 3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 100 000 euros, pertencente à sócia Jaquelina Ferreira
Duarte dos Anjos (bem próprio), e outra no valor nominal de
100 000 euros, pertencente à sócia Sandra Manuela da Silva dos
Santos Cruz.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899585

CICLO LOGICAL, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9194-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503793531; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 11/020719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 23 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899593

CANAS & PAULO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8251-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503414751; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 9 e 10/020719.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/020719.
Deslocação da sede.
Sede: Rua dos Navegantes, 64-70, Cascais.

3 � Apresentação n.º 10/020719.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas: Paulo Jorge Barros Canas, com 2500 euros, e

Sandra Maria da Silva Paulo Canas, com 2500 euros.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005899607

PORTALEXECUTIVO, SOCIEDADE DE SERVIÇOS,
CONSULTORIA E INFORMAÇÃO EM GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 354-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505079160; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 37/020719.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 37/020719.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Tagus Park, Edifício Inovação Um, 122, Porto Salvo, Oei-

ras.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005899747

CARLOS & MESQUITA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 214-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/030826.

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 Carlos & Mesquita, Comércio de
Veículos Motorizados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de Santo António, 14,
piso 2, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de veícu-
los motorizados novos e usados, peças e acessórios.

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 remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862592
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BEM-ME-QUER � CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 438-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/030722.

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 BEM-ME-QUER � Criação e
Manutenção de Espaços Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Cristóvão Falcão,
8, 5.º, A, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
jardins, compra e venda de plantas e todos os produtos de jardina-
gem, importação e exportação dos mesmos, acções e programas de
formação relacionados com espaços verdes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de sete quotas: cinco
iguais no valor nominal de 450 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios Ana Teresa Dias Silva, Manuel Morgado da Fonseca
Guterres Canavilhas, Marta Helena Mateus Ferreira, Sónia Filomena
Rodrigues Soares e Tiago Miguel Mateus Ferreira, e duas iguais no
valor nominal de 1375 euros cada uma e uma de cada um dos sócios
António Miguel Benedito Rios Ferreira e Esmeraldo Jorge Calquinhas
Sampaio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Esmeraldo Jorge
Calquinhas Sampaio e Marta Helena Mateus Ferreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862851

WE WORK � GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 795-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031020.

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 We Work � Gestão de Projec-
tos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tejo, 162, 10.º, es-
querdo, no lugar e freguesia de Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas 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 gestão de projectos de âmbito
económico, comercial, logístico e de recursos humanos. Prestação
de serviços de apoio à gestão e consultoria nas áreas comerciais,
recursos humanos e marketing. Importação, distribuição, comercia-
lização e exportação de artigos de lazer e recreio, brindes publicitá-
rios, vestuário, calçado, artigos de desporto, artigos para veteriná-
ria, artigos médicos, produtos alimentares, artigos de perfumaria e
tabacaria, óculos de sol e artigos de bazar.

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 no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hugo Alexandre de
Castro Oliveira Corga.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005862606
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YOU FIRST � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 362-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/031104.

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 You First � Agência de Viagens
e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Costa Pinto, 140, lu-
gar e freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quo-
tas: uma do valor nominal de 40 000 euros, titulada pela sócia Ce-
leste Maria Peixoto Loureiro Ribeiro; uma do valor nominal de
35 000 euros, titulada pelo sócio Manuel Gonçalo Pereira Martins
Dias; uma do valor nominal de 15 000 euros, titulada pela sócia Sara
Pinto Rodrigues, e uma do valor nominal de 10 000 euros, titulada
pela sócia Ana Sofia de Pinheiro Alvito Sintra Araújo.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Celeste Maria Peixoto
Loureiro Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862843

STAND UP � MARKETING MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 763-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504215930; averbamen-
tos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 7
e Of. 9/030416.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 7/030416.
Facto: cessação de funções de gerente de Artur Manuel Borges

Pinto, por renúncia, em 13 de Março de 2003.

1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º Of. 9/030416.
Facto: cessação de funções de gerente de Luís Afonso Teixeira

dos Santos Rocha, por renúncia, em 13 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2005763586

LJ � LIMPEZA E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 539-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505660695; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 46/030424.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços gerais de
limpeza, jardinagem, porteiros, contínuos, recepcionistas, telefonis-
tas, paquetes, repositores, supervisores de instalações, controladores
de stocks, compra, venda e instalação de equipamentos de segurança.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Ma-
ria Gomes Jacinto. 2005763594

ANA FALCATO � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 429-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/031128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ana Falcato � Cabeleireiros, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Fernando Pessoa, 8, 4.º,
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esquerdo, em Carnaxide, concelho de Oeiras, com a identificação de
pessoa colectiva n.º 506790681.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social salão de cabeleireiro e
instituto de beleza.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades, com
o objecto igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e é constituído por uma única
quota do mesmo valor nominal, pertencente à única sócia Ana Maria
Azogado Falcato.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade serão desig-
nadas por decisão da única sócia.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo único sócio, podendo a remuneração consistir numa
participação nos lucros da sociedade.

3 � É desde já designada gerente a Dr.ª Ana Maria Azogado
Falcato.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005858617

CARNES � QUINTA DA CAVALEIRA COMÉRCIO
DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 166-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carnes � Quinta da Cavaleira Co-
mércio de Carnes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ci-
dade de Silves, lote A-13, 5.º, A, no lugar da Quinta da Cavaleira,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de car-
nes.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades, com
o objecto igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e é constituído por uma única
quota do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio Paulo
Alexandre Santinho dos Santos Palminha.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade serão desig-
nadas por decisão do único sócio.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo único sócio, podendo a remuneração consistir numa
participação nos lucros da sociedade.

3 � É desde já designada gerente Paulo Alexandre Santinho dos
Santos Palminha.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003172157

ROCKSUN � CONSULTORIA, GESTÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 657-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/030807.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de ROCKSUN � Con-
sultoria, Gestão e Investimentos Imobiliários, S. A., tem a sua sede
na Rua de Domingos S. de Freitas, 85, rés-do-chão, freguesia e con-
celho de Cascais.

2 � A sede social pode ser transferida por simples deliberação do
conselho de administração para qualquer outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes.

3 � Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto social são investimentos imobiliários e adminis-
tração de bens imóveis para rendimento, construções, desenvol-
vimento e exploração comercial de urbanizações, loteamentos e
empreendimentos, a aquisição de prédios para revenda, bem como a
compra e venda de participações sociais, administração de bens
móveis e a prestação de serviços e consultoria nas áreas de gestão
de empresas, recursos humanos e estratégia empresarial.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar livremente, ainda que
reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos complementares
de empresas e ou em associações em participações e ainda que o
objecto de umas e de outras não apresente nenhuma relação directa
ou indirecta com o seu próprio objecto principal.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, representado por 50 000 ac-
ções com o valor nominal de 1 euro cada uma, subscrito e realizado
em dinheiro em 15 000 euros, devendo os restantes 35 000 euros
serem realizados no prazo de cinco anos a contar da data do contra-
to de sociedade.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são ao portador ou nominativas e podem ser con-
vertíveis em outra espécie.

2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500, 1000, 10 000 e 100 000, podendo ser livremente reuni-
das ou desdobráveis, a expensas do respectivo accionista.

3 � Os títulos provisórios e os títulos definitivos podem ser as-
sinados por um administrador e por chancela de outro autorizada
pelo conselho de administração ou por um administrador e por um
mandatário especialmente designado pelo conselho de administra-
ção para os assinar.

4 � As acções podem também revestir a forma meramente es-
critural, sem incorporação em títulos, sendo-lhes aplicável o dispos-
to no n.º 2 deste artigo.
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ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações

1 � Quer através de deliberação dos accionistas quer através de
deliberação unânime do conselho de administração, nos casos em que
a lei o consinta, a sociedade pode emitir obrigações nas formas e
modalidades legalmente permitidas.

2 � No entanto, a deliberação sobre a emissão de obrigações
convertíveis em acções, ou em modalidade que confira o direito a
subscrever uma ou mais acções, é da exclusiva competência da as-
sembleia geral e apenas pode ser deliberada com os votos represen-
tativos de, pelo menos, 75 % do capital social.

3 � As obrigações podem ser tituladas ou escriturais, consoante
for fixado na respectiva deliberação, aplicando-se-lhes, com as ne-
cessárias adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 4.º do pre-
sente contrato de sociedade.

ARTIGO 6.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

Por deliberação dos accionistas tomada pelos votos representati-
vos de, pelo menos, 75 % do capital social, a sociedade pode adqui-
rir acções e obrigações próprias e fazer sobre elas as operações mais
convenientes para o interesse social dentro das limitações legais em
vigor e em especial quanto às sociedades gestoras de participações
sociais.

ARTIGO 7.º

Convocação da assembleia geral

1 � Sem prejuízo das deliberações unânimes por escrito, as as-
sembleias gerais reunir-se-ão sempre que para tal sejam regularmen-
te convocadas ou sem observância de formalidades prévias, desde que
todos os accionistas estejam presentes e todos manifestem a vonta-
de de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado
assunto.

2 � As assembleias gerais são convocadas nos termos legais, atra-
vés de uma das formas seguintes:

a) Convocatória publicada no Diário da República e no jornal
mais lido da localidade da sede, com a antecedência mínima de um
mês a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo;

b) Convocatória através de carta registada, expedida com a ante-
cedência de 21 dias, desde que sejam nominativas todas as acções da
sociedade.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares
de, pelo menos, uma acção, que até cinco dias antes da data designa-
da para a sua realização, demonstrem documentalmente que são
possuidores de determinado número de acções averbadas, registadas
ou depositadas em seu nome.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem-se fazer representar nas assembleias

gerais por qualquer pessoa, mediante procuração ou simples carta
dirigida ao presidente da mesa, identificando o mandatário e especi-
ficando a assembleia a que se destina.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas, por maio-
ria dos votos emitidos dos accionistas presentes ou representados,
sem prejuízo do disposto no número seguinte e salvo disposição le-
gal em contrário.

5 � As deliberações que pressuponham a alteração do contrato
de sociedade são tomadas com os votos representativos de, pelo
menos, 75 % do capital social.

ARTIGO 9.º

Quórum

1 � A assembleia só pode deliberar em primeira convocação, se
estiverem presentes ou representados accionistas titulares de, pelo
menos, 50 % do capital social.

2 � Para os casos em que se venha a verificar a falta de quórum
nos termos do número anterior, a convocatória pode desde logo
marcar uma nova data, fixada com um intervalo de oito dias em
relação à primeira data.

3 � Nos termos do número anterior, a assembleia pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, que poderão ou não ser accionistas, eleitos
por períodos de quatro anos.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convo-
car e dirigir as assembleias.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral anual

A assembleia geral anual reunir-se-á dentro do prazo previsto na
lei, para:

1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio;

2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3 � Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4 � Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 12.º

Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, ou a um administrador úni-
co, consoante venha a ser deliberado em assembleia geral, dispensa-
dos de caução, e eleitos por períodos de quatro anos civis, a qual,
tratando-se de um conselho de administração, designará o respecti-
vo presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores, pessoas singulares não
accionistas da sociedade.

3 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado, segundo a periodicidade que o mesmo fixar.

4 � A deliberação que eleger os administradores delibera também
sobre a exigência de caução, presumindo-se no silêncio desta, a sua
dispensa.

5 � Pode ser designado pelo conselho de administração, um ad-
ministrador-delegado, definindo na acta de designação os poderes que
entenda conferir-lhe.

6 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

ARTIGO 13.º

Atribuições e competências da administração

1 � O conselho de administração ou o administrador único, con-
soante o caso, têm por atribuições a prática de todos os actos de
gestão necessários ao prosseguimento do objecto social, com exclu-
sivos e plenos poderes de representação da sociedade nos termos da
lei, excepto no que se refere à prática de actos ou contratos que
impliquem a alienação ou oneração de bens imóveis, que dependem
de deliberação da assembleia geral.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior no que se re-
fere à limitação de poderes da administração, a sociedade vincula-se
em quaisquer outros actos ou contratos:

a) Pela assinatura do administrador único, quando o houver;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de ad-

ministração;
d) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
e) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 14.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou a
um fiscal único e um suplente, eleitos por períodos de quatro anos
civis, consoante seja deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Secretário da sociedade

1 � A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e um
suplente através de deliberação do conselho de administração cons-
tante de acta elaborada para o efeito.
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2 � As funções de secretário da sociedade e respectivo suplente,
coincidem com a do mandato dos órgãos sociais que o designarem.

3 � O secretário da sociedade exercerá as competências previs-
tas na lei.

ARTIGO 16.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 17.º

Adiantamentos sobre lucros

O conselho de administração, pode fazer aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros, dentro das condições legais.

ARTIGO 18.º

Destino do lucro

Através de deliberação por maioria simples da assembleia geral,
pode ser dado ao lucro do exercício o destino que for deliberado.

ARTIGO 19.º

Aumentos de capital social

1 � Os aumentos de capital dependem da deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Os accionistas à data da deliberação do aumento de capital
têm  preferência relativamente a quem não for accionista, sem pre-
juízo da alienação do respectivo direito de subscrição a outro ou
outros accionistas.

3 � No sentido de exercer o direito de preferência, os accionis-
tas titulares de acções nominativas, devem ser avisados por carta
registada com a antecedência mínima de 21 dias.

4 � Enquanto as novas acções não estiverem integralmente pa-
gas, os respectivos subscritores não poderão, por meio delas, exer-
cer quaisquer direitos sociais, nomeadamente o direito de receber
dividendos e votar.

ARTIGO 20.º

Prestações acessórias de capital

1 � Os accionistas gozam da faculdade de efectuar prestações
acessórias de capital de forma gratuita até ao limite que vier a ser
estabelecido por deliberação de accionistas.

2 � As referidas prestações serão repartidas entre todos accio-
nistas, proporcionalmente às respectivas participações.

ARTIGO 21.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos na
lei.

ARTIGO 22.º

Liquidação

A liquidação será realizada por uma comissão de três membros,
eleita pela assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 23.º

Disposições gerais

1 � Fica expressamente permitida a reeleição para os diversos
cargos sociais.

2 � Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até
à tomada de posse dos que forem designados para os substituir.

Disposições transitórias

Eleição dos corpos sociais para o quadriénio de 2003-2006, abai-
xo indicados:

1) Mesa da assembleia geral:
a) Presidente: Dr. José Maria Corrêa de Sampaio, com domicílio

profissional na Avenida da Liberdade, 144, 7.º, direito, em Lisboa.
b) Secretário: Dr. Pedro Pais de Almeida, com domicílio profis-

sional na Avenida da Liberdade, 144, 7.º, direito, em Lisboa.
2) Administrador único: Maria Alexandra da Costa Lima Masca-

renhas de Almeida e Vasconcelos, casada, residente na Rua de Do-
mingos S. de Freitas, 85, rés-do-chão, em Cascais.

3) Fiscal Único: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 19, pessoa
colectiva n.º 501280324, com sede na Rua da Artilharia Um, 104,
4.º, esquerdo, em Lisboa, representada por Amável Alberto Freixo
Calhau, casado, contribuinte n.º 159274397, revisor oficial de con-
tas n.º 364, e domicílio profissional na Rua da Artilharia Um, 104,
4.º, esquerdo, em Lisboa; suplente, Dr. José Maria Ribeiro da Cunha,
casado, contribuinte n.º 128114398, revisor oficial de contas n.º 497,
e domicílio profissional na Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquer-
do, em Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005862517

MINUTOS E SERVIÇOS TELECOM 
TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 649-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Minutos e Serviços
Telecom � Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade terá a sua sede na Rua da Misericórdia, 11, fre-
guesia e concelho de Cascais.

3 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir e encerrar agências, sucursais, delegações e outras for-
mas de representação, incluindo o contrato de franchising, no ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá por objecto a exploração electrónica por conta
de terceiros para a transmissão de dados através de actuais e futuras
redes de comunicação e a prestação de serviços telefónicos a tercei-
ros, serviços de transferência internacional e serviços de
videoconferência.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma  a cada sócio.

2 � Os sócios poderão fazer, nos termos e condições a definir
em assembleia geral, os suprimentos de que a sociedade venha a
carecer, e a sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, de montante igual ao dobro do valor nominal das
suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
competem a um gerente, podendo ser sócio ou não sócio, ficando
desde já nomeado o sócio Miguel Galan Beneito.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente ou de
um procurador.

3 � O gerente e a própria sociedade, da mesma forma, poderá
constituir mandatários ou procurador para a prática de determina-
dos actos.

4 � Fica expressamente proibido ao gerente, mandatários ou
procuradores obrigar a sociedade em todos os actos e contratos es-
tranhos aos negócios sociais, tais como fianças, avales, abonações,
letras de favor e outros actos, contratos ou documentos de natureza
semelhante.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas e a sua divisão entre os sócios, cônjuges,
ascendentes ou descendentes daqueles é livre; porém, a favor de es-
tranhos, dependerá do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, direito de pre-
ferência na aquisição da quota a alienar.

2 � Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios,
os sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência
no prazo de 15 dias a contar da data em que assembleia geral con-
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sentir na referida cessão. No caso de mais de um sócio não cedente
exercer o seu direito de preferência, a quota cedenda será dividida
pelos preferentes na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá nos termos legais e relativamente a so-
ciedades constituídas ou a constituir, adquirir, subscrever, deter e
alienar acções próprias e alheias e realizar sobre umas e outras todas
as operações que julgar convenientes, bem como adquirir, deter e
ceder quotas noutras sociedades, ainda que com objecto social dife-
rente do objecto desta sociedade.

2 � A aquisição de participações sociais em sociedades consti-
tuídas ou a constituir, bem como a aquisição de quotas próprias, de-
pende de deliberação da assembleia  geral.

ARTIGO 7.º

1 � Para além e sem prejuízo dos casos previstos na lei a socie-
dade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto, arro-

lamento, ou qualquer outra forma de providência ou apreensão judi-
cial com idêntica finalidade, deixando de estar na livre disponibilida-
de do sócio e este não obtenha o levantamento da providência sobre
a quota no prazo de cinco meses a contar do seu decretamento, não
se contando neste período as férias judiciais.

c) Por morte, interdição ou insolvência do sócio titular e ainda se
este for uma sociedade, a dissolução ou nomeação de administrador
ou liquidatário judicial no caso de processo especial de recuperação
de empresa ou falência;

d) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo não seja legalmente dispensável;

e) Quando o sócio se escuse ao cumprimento das prestações su-
plementares de capital, quando as mesmas forem deliberadas de har-
monia com o disposto no § 2.º do artigo 3.º;

f) Quando, por efeito de partilha em vida do sócio por motivo de
divórcio ou outro, a respectiva quota não lhe fique pertencendo na
sua totalidade;

g) Quando o sócio, sendo gerente, adquira por si ou por intermé-
dio de sociedade nacional ou estrangeira em que tenha participação
dominante, quotas ou acções de sociedade constituída ou a constituir
que exerça actividade concorrente com esta sociedade.

h) Quando, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

2 � O preço da quota amortizada será apurado pelo valor que lhe
corresponder segundo balanço especialmente dado para o efeito,
acrescido da parte que lhe couber em quaisquer fundos sociais, e será
pago da forma que em assembleia geral vier a ser estipulado.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, fi-
cando desde já permitido que, por deliberação posterior, os sócios,
em vez da quota amortizada criem uma ou várias quotas destinadas
a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não estabeleça forma
e prazo diferentes, serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias
de antecedência mínima, para o respectivo domicílio ou sede social,
para o efeito devendo os mesmos comunicar qualquer alteração da-
queles à sociedade pelo mesmo meio e com a mesma antecedência.

2 � Os sócios poder-se-ão fazer representar nas assembleias ge-
rais por qualquer pessoa à sua escolha, além das já referidas no Có-
digo das Sociedades Comerciais, mediante carta dirigida ao presiden-
te da assembleia geral ou a quem exercer tais funções, ou ainda, caso
este não exista, a quem convocar a assembleia geral em causa.

3 � O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado desde que tal seja expressa-
mente referido na carta que constitui o mandato.

4 � Os sócios poderão fazer-se assistir na assembleia geral por
advogado ou técnico oficial de contas, que em caso algum podem
intervir na assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As deliberações, salvo disposição legal em contrário, são tomadas
por maioria simples, exceptuando as que impliquem alterações ao
contrato de sociedade, alienação de bens imóveis propriedade da
sociedade e aquisição ou alienação de participação social em socie-
dades constituídas ou a constituir.

ARTIGO 10.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais, e em caso de morte
ou interdição de qualquer sócio, os seus herdeiros ou representantes
legais continuarão na sociedade, escolhendo um de entre si que a
todos represente enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa,
devendo a escolha ser feita no prazo de 30 dias a contar do óbito ou
do trânsito em julgado da sentença que decretar a interdição.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005789054

MANUEL & IRENE NETO � COMÉRCIO
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 667-
-A-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por quotas
e por tempo indeterminado, denominada Manuel & Irene Neto �
Comércio e Restauração, L.da, tem a sua sede social na Rua
das Flores, 137, lote 5, Alvide, freguesia de Alcabideche, concelho
de Cascais.

2 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência, transferir a
sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e criar,
transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação social no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1) Comércio de mercearia, talho, peixaria, roupa, ferramentas,

charcutaria e afins;
2) Snack-bar e restaurante.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades de
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, consór-
cios, associações em participação e semelhantes.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social do valor global de 5000 euros encontra-se
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000 euros, da
titularidade do sócio Manuel Elias de Jesus Neto, e uma do valor
nominal de 1000 euros, da titularidade da sócia Irene de Jesus do
Nascimento Neto.

2 � As entradas encontram-se integralmente realizadas em di-
nheiro.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É necessário o consentimento da sociedade em todas as ces-
sões de quotas.

2 � Em todas as cessões de quotas, mesmo entre sócios, há direi-
to de preferência dos restantes sócios, em primeiro lugar, e da so-
ciedade em segundo.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, deverá comunicar
essa intenção por carta registada com aviso de recepção, dirigida
aos restantes sócios, com todas as condições da cessão assim como
a identificação do pretendido cessionário.
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4 � Os restantes sócios deverão exercer o seu direito, no prazo
de 15 dias a partir da recepção dessa carta, através de comunicação
escrita ao sócio que pretenda fazer a cessão.

5 � Se mais de um sócio desejar exercer esse direito, a quota será
cedida aos preferentes, dividindo-se a mesma entre estes proporcio-
nalmente com a quota que tiverem no capital social, ficando essa
divisão dispensada de autorização da sociedade.

6 � Se os restantes sócios exercerem o seu direito de preferên-
cia, o sócio deverá comunicar, por carta registada com aviso de
recepção, tal facto, descrevendo as condições da cessão e a identifi-
cação do sócio ou sócios que exercerem esse direito à sociedade a
fim de que esta possa conceder o seu consentimento no prazo de
sessenta dias a partir da recepção dessa carta; se nada se comunicar
ao sócio nesse prazo, ter-se-á  por consentida a cessão.

7 � No caso de nenhum dos sócios exercer o direito de preferên-
cia, o sócio cedente deverá comunicar à sociedade por carta regista-
da com aviso de recepção as condições da cessão e a pessoa do pre-
tendente cessionário; a sociedade deverá exercer o seu direito de
preferência ou dar o seu consentimento, no caso de não o exercer
no prazo de 60 dias; se nada comunicar ao sócio nesse prazo é este
livre de concretizar a cessão, considerando-se que a sociedade não
exerceu o seu direito de preferências e consentiu na cessão.

8 � Se a sociedade quiser recusar o consentimento à cessão, de-
verá apresentar uma proposta de amortização ou aquisição da quota
pelo mesmo valor contido no projecto de cessão comunicado ao
sócio; este deve aceitar expressamente essa proposta no prazo de
quinze dias, sob pena de se considerar definitiva a recusa.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar quotas, desde que:
a) Exista acordo do respectivo titular;
b) Qualquer quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou de algu-

ma forma apreendida judicialmente;
c) Seja declarada a falência, insolvência ou interdição de qualquer

sócio;
d) Uma sócia, que seja sociedade seja dissolvida.
2 � A deliberação sobre a amortização deve ser tomada no prazo

de noventa dias a partir do conhecimento do facto pressuposto da
amortização pela sociedade.

3 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal im-
perativa em sentido contrário será o valor da quota determinada no
ultimo balanço efectuado.

4 � O pagamento dessa contrapartida será efectuado em quatro
prestações trimestrais, iguais e sucessivas.

CAPITULO III

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral será convocada por qualquer gerente por carta
registada com aviso de recepção dirigida aos sócios, de forma a ser
por estes recebida com, pelo menos, um mês de antecedência.

ARTIGO 8.º

Representação

Os sócios poderão representar-se por qualquer pessoa, mediante
carta registada dirigida à assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Funcionamento

A assembleia geral deliberará por maioria de dois terços dos votos
representativos do capital, nos seguintes casos:

a) Amortização de quotas e consentimento para a cessão e divi-
são de quotas;

b) Compra, venda e oneração de quotas próprias, venda e onera-
ção de imóveis, e venda e oneração do estabelecimento, subscrição
de participações noutras sociedades e a sua venda ou oneração;

c) A exclusão de sócios;

d) A destituição de gerentes:
e) A aprovação do relatório da gerência e das contas anuais:
f) A exclusão de responsabilidades dos gerentes;
g) A propositura de acções contra gerentes e sócios.

ARTIGO 10.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral deliberará por maioria de três quartos dos
votos representativos do capital, nos seguintes casos:

a) A alteração dos estatutos;
b) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.
2 � Salvo disposição em contrário destes estatutos e da lei, as

restantes deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos
emitidos.

ARTIGO 11.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 12.º

Composição e designação

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, pertence à gerência, composta pelos gerentes designados por
um período de três anos, sem prejuízo de se manterem em funções
até à designação de novos gerentes, podendo ser designados uma ou
mais vezes.

ARTIGO 13.º

Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios Manuel Elias de
Jesus Neto e Irene de Jesus do Nascimento Neto.

ARTIGO 14.º

Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remunerados,
conforme for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Compete à gerência a prática de todos os actos que forem
necessários ou convenientes para a realização do objecto social.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em avales, fianças e em geral qualquer acto ou contrato estranho
aos negócios sociais, ficando pessoalmente responsável perante a
sociedade por qualquer prejuízo a esta advindo da violação desta
estipulação.

ARTIGO 16.º

Delegação de poderes

1 � Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros poderes
para a prática de determinados actos.

2 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente em todos os
negócios e gestão até 10 000 euros e com a assinatura dos dois ge-
rentes a partir desse montante, ou por um ou mais mandatários,
dentro dos poderes que lhe tiverem sido conferidos.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 � A gerência reunirá pelo menos duas vezes por ano e sempre
que um gerente o requeira.

2 � A convocação para as reuniões de gerência serão feitas por
qualquer gerente, por carta, com a antecedência necessária para que
a convocação seja recebida com, pelo menos, 10 dias de antecedên-
cia, a menos que todos os gerentes prescindiam dessa formalidade.
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CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

Relatório de gestão e contas do exercício

Anualmente, a gerência deverá convocar a assembleia geral e reu-
nir até ao dia 31 de Março, de cada ano, para aprovação das contas
anuais do relatório de gestão e da proposta de distribuição de lucros
do ano findo.

ARTIGO 20.º

Aplicação dos resultados apurados

 Depois de deduzidas as reservas legais, os lucros terão o destino
que for deliberado pela maioria do capital social.

ARTIGO 21.º

Foro competente

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e
a sociedade relacionados com a actividade societária ou com a exe-
cução e interpretação do presente pacto fica estipulado o foro da
Comarca de Cascais.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005797510

QB AULAS DE COZINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 206-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/030822.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

Denominação

É constituída uma sociedade unipessoal por quotas, que adopta a
firma QB Aulas de Cozinha, Unipessoal, L.da

2.º

Objecto social

O objecto social consiste em:
1) Aulas de cozinha;
2) Formação na área alimentar;
3) Venda a retalho de produtos e artigos culinários;
4) Promoção de venda de equipamentos para cozinhas.

3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

4.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Fórum Oeiras, na Rua do Dr.
José da Cunha, lote 9, loja B, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, concelho de Oeiras.

2 � O gerente tem poderes para deliberar sobre a criação, su-
pressão ou deslocação de sucursais, assim como para deslocar a sede
da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

5.º

Capital social

O capital social, inteiramente realizado, é de 50 000 euros e cor-
responde a uma quota única pertencente à única sócia Maria Joana
Calaínho de Azevedo Teixeira Duarte.

6.º
Órgãos da sociedade

A sociedade rege-se:
1) Pelas deliberações da sócia única, em substituição da assem-

bleia geral, nos termos da lei;
2) Por um gerente único.

7.º

Competência da sócia única

1 � É competência da sócia única deliberar sobre os seguintes
assuntos:

a) A apreciação da gerência da sociedade, a aprovação das contas
anuais e aplicação de resultados;

b) A nomeação de gerente único, liquidatários e, se for o caso, de
revisores de contas, assim como o exercício da acção judicial de
responsabilidade contra qualquer um deles;

c) A autorização ao gerente para o exercício, por conta própria
ou alheia, de actividade análoga ou complementar com a actividade
constante do objecto social;

d) A modificação dos estatutos da sociedade;
e) O aumento ou a redução do capital social;
f) A transformação, fusão ou extinção da sociedade;
g) A dissolução da sociedade;
h) Quaisquer outros assuntos que a lei e os estatutos determinem.
2 � A sócia única poderá dar instruções ao órgão de administra-

ção ou submeter a autorização a adopção pelo órgão de decisões ou
acordos sobre determinados assuntos relacionados com a gerência.

8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete a um gerente único, que
será ou não remunerado, conforme deliberação da sócia única.

2 � A nomeação do gerente único compete à sócia única.
3 � O gerente único manterá o seu cargo por tempo indefinido.

9.º

Representação social

1 � O gerente único representará a sociedade em juízo e fora
dele. A sua representação estende-se a todos os actos compreendi-
dos no objecto social. O gerente único obrigará a sociedade perante
terceiros que tenham contratado de boa fé, ainda que este acto não
esteja contemplado no objecto da sociedade.

2 � Fica desde já designado como gerente único da sociedade a
sócia única Maria Joana Calaínho de Azevedo Teixeira Duarte.

10.º
Aplicação de resultados

A aplicação do resultado do exercício compete à sócia única.
É permitido à sociedade proceder à distribuição antecipada de

resultados, no decurso do exercício, nos termos da lei.

11.º
Dissolução

A sociedade dissolve-se, com estrita observância do disposto na
lei e nos estatutos, por decisão da sócia única, e nos demais casos
previstos na lei.

12.º
Liquidação

1 � A dissolução da sociedade abre o período de liquidação.
2 � Na data da dissolução o gerente será convertido em liquida-

tário, excepto se a sócia única, ao decidir a dissolução, nomear ou-
tro.

3 � Em todo o caso, serão cumpridas as normas estabelecidas na
lei.

13.º
Remissão legal

Em tudo o não previsto, expressamente se aplicam as normas do
Código das Sociedades Comerciais e demais disposições legais e regu-
lamentares que sejam de aplicar.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005867993
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PEIXARIA CENTRAL DO DAFUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 204-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030822.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peixaria Central do Dafundo,
L.da, e tem a sua sede na Rua Direita do Dafundo, 83, tornejando
com a Travessa de José Maria da Costa, 10, Dafundo, freguesia da
Cruz Quebrada-Dafundo, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabele-
cimentos, agências, delegações ou outras formas de representação,
em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peixe fresco e conge-
lado e comércio de produtos alimentares.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma
associar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social, até ao quíntuplo
do capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecen-
do sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002094250

BILDSEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 808-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/031209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração da sociedade

ARTIGO 1.º

Nos termos da lei e designadamente do disposto no Decreto-Lei
n.º 388/91, de 10 de Outubro, é constituída a presente sociedade de
mediação de seguros que adopta a denominação de BILDSEGUROS �
Sociedade de Mediação de Seguros, L.da, que se regerá pelos termos e
cláusulas do presente contrato de sociedade.

ARTIGO 2.º

A sede e domicílio da sociedade é em Sintra, Rua de Santo André,
14, Mem Martins, freguesia de Mem Martins, podendo por simples
deliberação da gerência ser deslocada para qualquer outro local do
concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de media-
ção de seguros.

ARTIGO 4.º

Para prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá asso-
ciar-se a quaisquer outras, nacionais ou estrangeiras, ou nelas se in-
teressar por qualquer forma.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade abrir,
encerrar ou transferir, agências, filiais, sucursais, ou qualquer outra
espécie de representação nos países da Comunidade Europeia.

CAPÍTULO II

Do capital social e dos sócios

ARTIGO 6.º

O capital social é de 7500 euros, podendo, por simples delibera-
ção da gerência, ser elevado, por uma ou mais vezes, até aos
50 000 euros.

ARTIGO 7.º

O capital social, referido no artigo anterior, é subscrito pelos sócios
outorgantes desta escritura, formando as seguintes quotas: Maria Paula
da Conceição Mascarenhas Santos Passos de Sousa, com uma quota
de 5000 euros, e Bernardo António Landal Vilar Castelino e Alvim,
com uma quota de 2500 euros.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital, bem como fazer à caixa social os suprimentos de que esta
carecer.

§ único. A fixação de juros e demais condições dos suprimentos,
serão acordados previamente.

ARTIGO 9.º

Nos aumentos de capital que venham a realizar-se, poderão ocor-
rer todos os sócios que estejam no pleno gozo dos seus direitos so-
ciais, na proporção das quotas que possuam, e desde que os sócios e
as respectivas quotas não estejam abrangidas por nenhuma das situa-
ções previstas nas alíneas b), c), d) e f) do artigo 11.º destes estatu-
tos.

ARTIGO 10.º

A cessão de quotas reger-se-á pelas seguintes regras:
a) É livre entre os sócios e destes para os seus cônjuges, descen-

dentes ou ascendentes;
b) Fica condicionada, em todos os restantes casos à opção da

sociedade, que terá direito de preferência em primeiro grau, e os sócios
que terão idêntico direito em segundo grau.
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§ único. Toda a comunicação sobre cessão de quotas será dirigida
para a sede social, por carta registada com aviso de recepção, sendo
de 15 dias o prazo para as respostas.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios, nas se-
guintes condições:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou

sujeita a providência judicial ou legal, de qualquer espécie;
c) Em caso de falência, insolvência ou interdição de sócio;
d) No caso de, em acção de divórcio, ou separação judicial de

pessoas e bens, a quota vier a ser atribuída a pessoa diferente do seu
titular;

e) Em caso de ausência de sócio, sem que dele se saibam notícias,
durante mais de dois anos;

f) Sempre que se verificar que qualquer sócio atentou gravemente
contra os interesses da sociedade, impediu o seu normal funciona-
mento ou violou, com gravidade, os presentes estatutos.

§ único. Nos casos contemplados nas alíneas b) a f) do corpo deste
artigo, as amortizações das quotas serão feitas pelo valor para elas
apurado no último balanço, podendo o seu quantitativo ser pago em
10 prestações semestrais e iguais.

CAPÍTULO III

Da gerência da sociedade

ARTIGO 12.º

A presente sociedade, cumprido o estabelecido nos artigos 19.º e
24.º do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, será gerida e re-
presentada, em juízo e fora dele, por uma gerência composta por
dois membros, a eleger em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Compete à gerência:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
b) Definir a orientação dos negócios sociais;
c) Adquirir, alienar, permutar ou onerar bens imóveis ou móveis,

designadamente acções ou participações sociais;
d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
e) Nomear representantes da sociedade em outras sociedades ou

associações.
ARTIGO 14.º

Qualquer membro da gerência poderá fazer-se substituir por outro
membro, nas suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 16.º

A sociedade poderá constituir mandatários, designadamente, para
os efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comer-
ciais, mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 17.º

A sociedade não poderá obrigar-se como fiadora ou avalista de
terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 18.º

A assembleia geral, órgão soberano da sociedade, é composta por
todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos sociais, sendo o seu
presidente eleito trienalmente, aquando da reunião da assembleia geral
ordinária.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano
para apreciação e votação do balanço e contas, bem como da apre-

ciação geral da administração da sociedade, e, extraordinariamente,
sempre que o seu presidente a convoque, por iniciativa própria, a
solicitação da gerência, ou a pedido dos sócios a quem a lei confira
tal direito.

§ 1.º As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigida à residência dos sócios com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência sobre a data da reunião.

§ 2.º Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais, por outros sócios, por eles credenciados, mediante simples car-
tas mandadeiras.

§ 3.º As convocatórias das assembleias gerais especiais deverão
ser acompanhadas de um claro e sucinto resumo dos pontos a tratar,
por forma a permitir, aos sócios, habilitarem-se a intervir nos tra-
balhos.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais, lucros e reservas

ARTIGO 20.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzi-
dos, dentro dos limites fixados por lei, pelo menos, 5 % para o fun-
do de reserva legal, terão o destino que lhe for dado pela assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se nos termos e casos legais, sendo liquidatá-
ria a gerência ao tempo do exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 23.º

Sempre que entre os sócios, ou entre estes e a sociedade, surja
qualquer diferendo, que não possa ser resolvido pela assembleia ge-
ral, desde já e expressamente renunciam, para o resolver, ao foro
ordinário, e acordam em confiar a resolução do conflito a um tribu-
nal arbitral, que julgará ex aequo et bono e sem recurso, formado
por:

a) Um árbitro apenas, se possível um jurista de reconhecida com-
petência, se as partes nisso acordarem;

b) Três árbitros, um da escolha de cada parte e um terceiro, que
presidirá, da escolha dos árbitros designados pelas partes, ou no caso
de estes não chegarem a acordo, de nomeação do ISP.

ARTIGO 24.º

São da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a sua
constituição e registo, ficando os gerentes, agora designados, autori-
zados a proceder ao levantamento do capital depositado, a fim de
fazer face às ditas despesas e às de aquisição de bens e equipamentos
necessários ao início de actividade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003221301

ENGEAPOIO � ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 019-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/030311.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENGEAPOIO � Engenharia, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Quinta da Beloura, na Viela da Eira,
5, 1.º, direito, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de
Sintra.

2 � Por mera deliberação do conselho de administração ou deci-
são do administrador único, a sede pode ser transferida dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas, transferidas ou encerradas, quer em território nacional, quer
no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, escritórios ou quaisquer
outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a representação de empresas, nacio-
nais e estrangeiras, agenciamento de negócios, na área da engenha-
ria, consultoria e assessoria técnica, estudos e projectos e acesso-
riamente a realização de operações imobiliárias.

Capital, acções e obrigações e direito de preferência

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e integralmente
realizado, é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções com o va-
lor nominal de 1 euro cada, podendo ser representada por títulos de
1, 10, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

2 � As acções são representadas por títulos, e serão nominativas
ou ao portador, reciprocamente convertíveis à vontade do accionis-
ta, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

3 � A conversão far-se-á mediante substituição dos títulos exis-
tentes ou mediante a modificação no respectivo texto.

4 � Os títulos representativos de acções, definitivos ou provisó-
rios, serão sempre assinados por um administrador ou por mandatá-
rio com poderes especiais para o acto, conforme o caso.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substi-
tuição de acções são de conta dos accionistas requerentes.

6 � Fica desde já autorizada a conversão da totalidade das acções
emitidas em acções escriturais, se a assembleia geral da sociedade
deliberar por maioria simples dos votos expressos, sem prejuízo do
quórum exigido por lei para as alterações estatutárias.

ARTIGO 5.º

Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem, di-
reito de preferência nos aumentos de capital, quer na subscrição de
novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais não tenha
tal direito sido exercido.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer título de crédito sobre
ela enquanto entidade emitente legalmente permitido, designada-
mente, todas as espécies de obrigações, incluindo as convertíveis em
acções, papel comercial e outros, nas condições fixadas por delibe-
ração da assembleia geral, bem como, em especial, poderá emitir
acções preferenciais sem voto até ao montante representativo de
metade do capital social e acções preferenciais remíveis, autorizan-
do-se a remição em data a fixar pela assembleia geral nas condições
e termos legalmente previstos.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital aos
accionistas, na proporção das acções detidas, até ao montante de
200 000 euros, por deliberação de accionistas em assembleia geral
convocada para o efeito.

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração ou o administrador único, o fiscal único e o secretário da
sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de três
anos, de entre accionistas e terceiros, podendo ser sempre reeleitos.

2 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias
gerais ordinárias e extraordinárias só podem fazer-se representar por
outro sócio, membro do conselho de administração, cônjuge, ascen-
dente ou descendente, e, no caso de pessoas colectivas accionistas,
um seu representante legal.

3 � O mandato conferido no número anterior poderá ser confe-
rido por simples carta, na qual deverá constar a ordem de trabalhos
da assembleia geral, dirigida ao presidente da mesa e da qual conste
a identidade do representante.

4 � As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo pre-
sidente, por sua iniciativa ou a pedido do conselho de administração
ou do administrador único e ainda nos termos legais, nos primeiros
três meses de cada ano ou sempre que necessário ao interesse da
sociedade.

5 � De cada reunião da assembleia geral a mesa lavrará uma acta
que será assinada pelo presidente e pelo secretário.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, incumbem ao conselho de
administração, composto por três, cinco ou sete membros, eleito
por um período de três anos e que poderá ser reeleito, ou a um ad-
ministrador único, nos casos e dentro dos limites que a lei permite.

2 � O conselho de administração ou o administrador único têm
competência para gerir as actividades da sociedade, devendo subor-
dinar-se às deliberações dos accionistas nos casos em que o contrato
o determine.

3 � O conselho de administração ou o administrador único fica
investido de todos os poderes necessários para o efeito de assegurar
a gestão da sociedade, gerindo todos os negócios sociais e efectivar
todas as operações relativas ao objecto social e as atribuições que a
lei lhe confere.

4 � Fica desde já autorizado o conselho de administração, no caso
de existir órgão colegial, a delegar num ou mais administradores ou
numa comissão executiva, a gestão corrente da sociedade, podendo
criar nos termos legais a figura do administrador-delegado.

5 � O conselho de administração, no caso de existir, reunirá
quando convocado pelo seu presidente com a periodicidade que se
mostrar conveniente e que não será inferior a uma vez por mês.

6 � No caso de ser aplicável, as deliberações serão tomadas por
maioria simples de votos dos membros presentes, tendo o presiden-
te voto de qualidade.

ARTIGO 10.º

O secretário da sociedade é designado por um período de três anos,
renovável por uma ou mais vezes, e terá a competência legalmente
fixada, sendo substituído, no seu impedimento, pelo secretário su-
plente.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obrigar-se-á:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração,

quando este exista enquanto órgão colegial;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, no âmbito dos pre-

cisos poderes que lhe sejam delegados ou conferidos:
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos instrumentos de mandato.
2 � O conselho de administração, se existir, poderá mandatar um

único administrador para a prática de um ou mais actos determina-
dos, nos limites dos poderes do conselho de administração, ficando
a sociedade vinculada nos termos da delegação.

3 � Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único, caucionarão ou não o exercício do seu cargo, conforme
for deliberado pela assembleia geral que os eleger, ficando os já de-
signados neste contrato dispensados de a prestar.

4 � Em caso de destituição, com ou sem justa causa, os adminis-
tradores aceitam expressamente receber a título de compensação
exclusivamente três meses de remuneração, salvo se o seu mandato
caducar antes de decorridos três meses após a destituição, caso em
que o destituído receberá apenas os vencimentos até ao final do
mandato.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete, nos termos da
lei e do presente contrato, a um fiscal único, eleito por um período
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de três anos pelo contrato social ou pela assembleia geral, podendo
ser reeleito.

2 � O membro efectivo e o suplente têm de ser revisores ofi-
ciais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, após deduzido o
montante necessário à formação de reservas legais e as provisões
tecnicamente aconselháveis, serão reinvestidos ou distribuídos, con-
forme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, consórcios e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 15.º

Ficam desde já designados os órgãos sociais para o triénio de 2003-
-2005, com a seguinte composição:

1) Mesa da assembleia geral:
Presidente: José Diogo Sousa da Câmara Horta Osório, casado,

com domicílio profissional em Lisboa, na Avenida de Miguel Bom-
barda, 36, 6.º;

Secretário: Elsa Maria de Fátima de Sousa Rodrigues Barradas,
casada, com domicílio profissional em Lisboa, na Avenida de Mi-
guel Bombarda, 36, 6.º

2) Administrador único:
Paulo Manuel de Sampaio Rodrigues, divorciado, residente em

Lisboa, na Avenida de Miguel Torga, 27, Edifício B, 11.º, A, Urba-
nização Nova Campolide.

3) Fiscal único:
Dr. Vasco António Leite Conceição, revisor oficial de contas

n.º 225, com domicílio profissional na Rua de Carvalho Araújo, 99,
2.º, esquerdo, em Lisboa.

4) Fiscal único suplente:
Dr. Frederico Alberto do Couto Bastos Moreira de Brito de Bívar,

revisor oficial de contas n.º 443, com domicílio profissional na Rua
de Passos Manuel, 96, 4.º, esquerdo, em Lisboa.

5) Secretário da sociedade:
Dr.ª Catarina Sousa Rodrigues, advogada, com domicílio profis-

sional na Avenida de Miguel Bombarda, 36, 6.º, Lisboa.
6) Secretário suplente:
Dr.ª Joana Abecassis, advogada, com domicílio profissional na

Avenida de Miguel Bombarda, 36, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005881643

TRANSESPORT � COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 794-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas e usa a firma TRANSESPORT � Comércio, Distribuição e
Reparação Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Amor Perfeito, 5, 1.º,
esquerdo, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � A sede social poderá ser transferida, por simples deliberação
da gerência, para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � Por deliberação dos sócios, a sociedade pode criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto transportes, parqueamento,
comércio, distribuição, reparação e aluguer de automóveis.

2 � A sociedade poderá participar e adquirir participações, em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades anónimas,
em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico, através de deliberação dos sócios.

CAPÍTULO II

SECÇÃO A

Capital, prestações suplementares e suprimentos

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 49 879 euros e 80 cêntimos, e é representado do seguinte modo:
uma quota do valor nominal de 16 626 euros e 60 cêntimos, per-
tencente ao sócio Pedro Miguel Madrid Nieto; uma quota do valor
nominal de 16 626 euros e 60 cêntimos, pertencente ao sócio Vi-
cente Poveda Amerigo, e uma quota do valor nominal de 16 626 eu-
ros e 60 cêntimos, pertencente ao sócio Luís Manuel de Oliveira.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios podem deliberar, por unanimidade, a constituição
da obrigação de prestações suplementares em dinheiro.

2 � O montante global das prestações suplementares não exce-
derá o valor equivalente a metade do capital social.

3 � Todos os sócios se obrigam a efectuar as prestações suple-
mentares.

4 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

5 � O prazo para a prestação de cada sócio é de 60 dias, a con-
tar da deliberação que torna exigíveis e fixa o montante das presta-
ções suplementares.

ARTIGO 6.º

1 � A celebração de contratos de suprimentos entre os sócios e
a sociedade depende de deliberação prévia da assembleia geral.

2 � A sociedade apenas se considera responsável quanto à resti-
tuição de dinheiro ou outra coisa fungível que seja objecto de con-
trato de suprimento reduzido a escrito e assinado por todos os só-
cios.

3 � No contrato de suprimentos deverão constar as cláusulas
relativas ao montante mutuado, prazo e condições essenciais do
reembolso pela sociedade.

4 � Salvo estipulação contratual em contrário, os suprimentos
não vencem juros.

SECÇÃO B

Transmissão e amortização de quotas

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de quotas para terceiros não sócios fica su-
bordinada ao consentimento da sociedade e ao direito de preferência
dos sócios, nos termos deste artigo.

2 � A concessão ou recusa do consentimento compete à assem-
bleia geral.

3 � O sócio que pretenda transmitir, por qualquer acto entre
vivos, a sua quota ou parte de quota, deve comunicar tal pretensão
à sociedade, mediante carta registada com aviso de recepção, diri-
gida à gerência, indicando o respectivo adquirente, e todas as demais
condições essenciais do negócio, designadamente, o preço e o modo
de pagamento.

4 � A sociedade deve pronunciar-se em prazo não superior a
60 dias sobre o pedido de consentimento, sob pena de, não se pro-
nunciando a sociedade em tal prazo, se considerar a transmissão con-
sentida.

5 � No caso de a sociedade recusar o consentimento, fica a
mesma com a obrigação de fazer adquirir as quotas por outra pessoa
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nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi solici-
tado o consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito,
ou provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de
preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, sendo este determinado
nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Socieda-
des Comerciais.

6 � No caso de ser consentida a transmissão, gozarão os demais
sócios de preferência na aquisição das quotas em causa.

7 � O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
30 dias a contar da data da assembleia geral que tenha deliberado o
consentimento e comunicado, ao transmitente e à sociedade, no
mesmo prazo, por cartas registadas com aviso de recepção.

8 � Caso mais do que um sócio exerça o seu direito de preferên-
cia, as quotas serão distribuídas proporcionalmente pelos vários in-
teressados na proporção da participação de cada um.

ARTIGO 8.º

Nos termos da lei, poderá a sociedade adquirir quotas próprias.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota.

2 � A amortização de quotas ocorrerá nos casos seguintes:
2.1 � Por acordo com o titular da quota;
2.2 � Se a quota tiver sido objecto de arresto ou arrolamento em

relação aos quais não tenha sido deduzida oposição ou se esta foi
julgada improcedente ou, ainda, em caso de adjudicação judicial ou
venda;

2.3 � Em caso de partilha judicial ou extrajudicial da quota, na
parte não adjudicada ao seu titular;

2.4 � Por violação do direito de preferência na transmissão de
quotas, nos termos em que ele se encontra regulado pelo presente
contrato;

2.5 � A contrapartida da amortização da quota, para efeitos des-
te artigo, será calculada nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Direito à informação

ARTIGO 10.º

1 � Qualquer dos sócios tem direito a obter a informação verda-
deira, completa e elucidativa da gestão da sociedade, de acordo com
todas as prerrogativas e limitações que, dentro do âmbito do direito
à informação, lhe confere a lei.

2 � A informação deve ser solicitada por escrito, devendo tal
escrito ser enviado, por fax ou por carta registada com aviso de
recepção, para a sede da sociedade.

3 � A informação deve ser prestada igualmente por escrito pela
gerência, no prazo máximo de cinco dias úteis.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

Gerência

ARTIGO 11.º

1 � A gerência da sociedade é exercida conjuntamente por todos
os sócios fundadores, os quais ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � À gerência compete exercer, em geral, os mais amplos po-
deres de administração da empresa, representando a sociedade em
juízo e fora dele, activa e passivamente, assim como praticar todos
os actos tendentes à realização do objecto social, e que não se en-
quadrem no âmbito das atribuições conferidas por lei à assembleia
geral.

3 � A capacidade profissional ou técnica da sociedade, requerida
para o exercício da actividade social, nos termos do disposto no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de Fevereiro, é preenchida
pelo sócio-gerente Luís Manuel de Oliveira.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se pela intervenção de um dos gerentes, sem
prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo anterior.

ARTIGO 13.º

A existência de remunerações dos membros da gerência, bem como
os respectivos montantes, será definida e aprovada em assembleia
geral, a convocar para o efeito.

ARTIGO 14.º

1 � Está vedada à gerência a possibilidade de obrigar a sociedade
no âmbito de fianças, abonações, avais ou em quaisquer outros actos
de natureza e efeitos semelhantes ou análogos.

2 � A gerência não pode obrigar a sociedade em negócios que
extravasem do âmbito de actividade da sociedade, salvo havendo
deliberação prévia da assembleia geral.

3 � O gerente ou gerentes infractores serão responsáveis, peran-
te a sociedade, por todos os prejuízos causados, cujos respectivos
montantes serão deduzidos nos lucros ou outros créditos sobre a
sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleias gerais

ARTIGO 15.º

Fazem parte da assembleia geral todos os sócios.

ARTIGO 16.º

1 � Um sócio só se pode fazer representar em assembleia geral
desde que o representante seja um gerente da sociedade, o cônjuge,
um seu ascendente ou descendente ou outro sócio.

2 � Como instrumento de representação voluntária basta sim-
ples carta assinada e dirigida ao presidente da assembleia e entregue
na sociedade, até cinco dias úteis antes do designado para a reunião.

3 � Nenhum sócio pode fazer-se representar por mais de uma
pessoa na mesma reunião da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é convocada por carta registada dirigida
aos sócios e reúne uma vez em cada ano, para os fins constantes do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � A assembleia geral é convocada sempre que a gerência ou
algum dos sócios o solicitem.

3 � Qualquer assembleia geral deve ser convocada com a antece-
dência mínima de 15 dias, por meio de carta registada enviada aos
sócios.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005762717
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