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3. Diversos

PARTE A

DIVERSOS

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CONCELHO

DE BELMONTE, E. M.

Estatutos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e natureza jurídica

1 � A Empresa Municipal de serviços adopta a denominação de
Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Con-
celho de Belmonte, adiante designada abreviadamente por
Belmonte, E. M.

2 � A Belmonte, E. M., é uma pessoa colectiva pública, consti-
tuída como empresa municipal e dotada de personalidade jurídica e
de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, ficando su-
jeita à superintendência da Câmara Municipal de Belmonte.

3 � A Belmonte, E. M., dispõe de plena capacidade jurídica,
abrangendo a mesma todos os direitos e obrigações necessários à pros-
secução do objecto abaixo referenciado.

4 � A Belmonte, E. M., rege-se pelos presentes estatutos, pelas
deliberações dos órgãos que a integram ou que sobre ela exerçam
poderes de superintendência e, subsidiariamente, pelo regime das em-
presas públicas e, no que neste não for especialmente regulado, pe-
las normas aplicáveis às sociedades comerciais.

ARTIGO 2.º

Sede

A Belmonte, E. M., tem a sua sede em Belmonte, podendo, por
deliberação do seu conselho de administração, estabelecer delegações,
agências ou qualquer outra forma de representação onde o entenda
conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A Belmonte, E. M., tem como objecto:
1) A criação, ao nível local, de estruturas de apoio ao desenvol-

vimento, de forma a permitir identificar os sectores dinâmicos de
investimento, informar as pessoas e as empresas locais sobre as pos-
sibilidades de investimento e sobre as facilidades e condicionalismos
ligados à obtenção de crédito, fornecer ajuda técnica no domínio
dos estudos de viabilidade, dos planos de investimento, da contabili-
dade e da comercialização dos produtos locais, organizar cursos de

formação, seminários e colóquios destinados aos operadores e agen-
tes económicos e sócio-culturais locais, facilitar a comunicação, o
diálogo e a articulação entre as diversas iniciativas locais, por um
lado, e entre estas e os serviços públicos interessados, por outro,
contribuindo para o desenvolvimento do tecido social e económico
local, em todas as suas vertentes;

2) A promoção, a nível local, de acções ligadas à cultura, ensino,
educação, património histórico, monumental, histórico/cultural, à
ciência, tempos livres e desporto, acção social, cooperação externa
e promoção do desenvolvimento local;

3) A gestão de equipamentos municipais, nomeadamente aqueles
em que se possam aproveitar, recuperar e reforçar sinergias laten-
tes, relativamente ao número anterior;

4) Acessoriamente, outras actividades relacionadas com os núme-
ros anteriores.

CAPÍTULO II

Órgãos sociais da Empresa

ARTIGO 4.º

Disposições gerais

1 � Constituem os órgãos sociais da Belmonte, E. M., o conse-
lho de administração, o fiscal único e o conselho geral.

2 � A Câmara Municipal de Belmonte assegurará a supremacia
do interesse público, mediante o exercício dos poderes de superin-
tendência estabelecidos nos presentes estatutos e demais legislação
aplicável.

3 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais referidos no nú-
mero anterior será coincidente com o dos titulares dos órgãos
autárquicos, sem prejuízo dos actos de exoneração e da continuação
de funções até à efectiva substituição.

ARTIGO 5.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da Empre-
sa, composto por três membros, um dos quais é o presidente.

2 � Compete à Câmara Municipal de Belmonte, sob proposta do
respectivo presidente, a nomeação e a exoneração do presidente e
demais membros do conselho de administração da Belmonte, E. M.,
bem como estabelecer o modo de exercício das suas funções.

3 � Compete ao conselho de administração, para além de outras
competências resultantes da lei ou dos presentes estatutos:

a) Gerir a Empresa, praticando todos os actos e operações relati-
vos ao objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis;
c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Empresa e

as normas de funcionamento interno, designadamente em matéria
de pessoal e da sua remuneração, assim como a participação do
mesmo na gestão da Belmonte, E. M.;

d) Instituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;
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e) Autorizar a execução de trabalhos e obras, fixando os termos e
condições a que devem obedecer;

f) Emitir parecer sobre assuntos que a Câmara Municipal de
Belmonte entenda dever submeter-lhe e mandar realizar estudos que
por esta lhe sejam confiados;

g) Elaborar o estatuto do pessoal a propor à Câmara Municipal
de Belmonte;

h) Contratar, louvar ou premiar os trabalhadores, rescindir os res-
pectivos contratos e exercer sobre eles a competente acção discipli-
nar;

i) Adquirir, transmitir ou constituir direitos relativos a bens,
designadamente o direito de propriedade e o direito de superfície;

j) Celebrar contratos de arrendamento de fornecimento de bens e
serviços, assim como de empreitadas ou concessão de obras;

k) Fiscalizar a organização e actualização do cadastro dos bens da
Empresa.

4 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo em acta os
limites e condições do seu exercício.

5 � Compete à Assembleia Municipal de Belmonte fixar o esta-
tuto remuneratório dos membros do conselho de administração da
Empresa, sob proposta da Câmara Municipal.

ARTIGO 6.º

Presidente do conselho de administração

1 � Compete, em especial, ao presidente do conselho de admi-
nistração da Belmonte, E. M.:

a) Coordenar a actividade do órgão;
b) Convocar e presidir às reuniões;
c) Representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo delegar a

representação noutro membro ou em pessoa especialmente habilita-
da para o efeito;

d) Velar pela correcta execução das deliberações do conselho de
administração;

e) Exercer poderes que o conselho de administração lhe delegar;
f) Desempenhar as demais funções estabelecidas nestes estatutos

e regulamentos internos.
2 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do conselho de

administração, será substituído pelo membro do conselho de admi-
nistração por si designado ou, na falta de designação, pelo membro
do conselho de administração mais idoso.

3 � O presidente, ou quem o substitua, terá voto de qualidade.

ARTIGO 7.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração reunir-se-á ordinariamente pelo
menos de 15 em 15 dias, em datas a fixar por deliberação do con-
selho.

2 � Para além das reuniões ordinárias, o conselho de administra-
ção reunirá extraordinariamente sempre que convocado pelo seu pre-
sidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.

3 � As deliberações são tomadas por maioria relativa dos seus
membros e só são válidas quando se encontre presente à reunião a
maioria dos seus membros com direito a voto, sendo proibido o voto
por correspondência ou procuração.

4 � De cada uma das reuniões será lavrada acta, a assinar pelos
membros presentes à reunião e que conterá um resumo de tudo o
que nele tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local
da reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as delibe-
rações tomadas e a forma e resultado das respectivas votações.

ARTIGO 8.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da Empresa é exercida por um revisor ou por
uma sociedade de revisores oficiais de contas, que procederá à revi-
são legal, a quem compete, designadamente:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhes servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da Empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da Empresa,
ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Belmonte in-
formação sobre a situação económica e financeira da Belmonte, E. M.

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Em-
presa, a solicitação do conselho de administração;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensató-
rias a receber pela Empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

ARTIGO 9.º

Conselho geral

1 � O conselho geral é constituído da seguinte forma:
Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, ou seu substituto

legal, que presidirá ao órgão;
Dois representantes do executivo municipal indicados pela Câma-

ra Municipal de Belmonte;
Quatro representantes indicados pela Assembleia Municipal, sen-

do que dois deles deverão ser presidentes de juntas de freguesia;
Um representante do Ministério da Economia;
Um representante do Ministério da Agricultura;
Um representante do Ministério da Educação;
Um representante do sector do comércio;
Um representante do sector da indústria;
Um representante do sector da agricultura;
2 � Compete ao conselho geral:
a) Elaborar e aprovar o respectivo regimento;
b) Eleger a mesa;
c) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a Em-

presa, podendo emitir os pareceres ou recomendações que conside-
rar convenientes.

3 � O conselho geral poderá solicitar ao conselho de administra-
ção os elementos de informação necessários para o desempenho das
suas funções.

4 � O conselho geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano,
em Março e Outubro, sendo a 1.ª reunião para emissão de parecer
sobre o relatório e contas do exercício anterior e a última para emis-
são de parecer sobre os instrumentos de gestão previsional e extraor-
dinariamente, com as necessárias adaptações, nos termos do dispos-
to nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 7.º destes estatutos.

5 � O exercício de funções no conselho geral não é remunerado.

ARTIGO 10.º

Poderes de superintendência

A Câmara Municipal exerce, em relação à Belmonte, E. M., os
seguintes poderes:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de admi-
nistração no âmbito dos objectivos a prosseguir;

b) Autorizar alterações estatutárias;
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
d) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas

do exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o
parecer do fiscal único;

e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do conselho de admi-
nistração;

f) Autorizar a aquisição de participações no capital de sociedades
e aumentos de capital próprio;

g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo pra-
zos;

h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de
administração;

i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcio-
namento das empresas;

j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a Em-
presa, podendo emitir as recomendações que considerar convenien-
tes;

k) Exercer outros poderes que lhes sejam conferidos pela lei ou
pelos presentes estatutos.

ARTIGO 11.º

Responsabilidade civil e penal

1 � A Belmonte, E. M., responde civilmente perante terceiros
pelos actos e omissões dos seus administradores nos mesmos termos
em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos co-
missários, de acordo com a lei geral.

2 � Os titulares dos órgãos respondem civilmente perante estes
pelos prejuízos causados pelo incumprimento dos seus deveres legais
ou estatutários.
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3 � O disposto nos números anteriores não prejudica a responsa-
bilidade penal dos titulares dos órgãos das empresas.

ARTIGO 12.º

Termos em que a Empresa se obriga

A Belmonte, E. M., obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo um deles

o presidente ou o membro que o substitua;
b) Pela assinatura de um administrador, no âmbito dos poderes

nele delegados;
c) Pela assinatura de mandatário ou mandatários, no âmbito dos

poderes que lhe tenham sido conferidos, ou de procuração, especial-
mente constituídos dentro dos limites da respectiva procuração.

CAPÍTULO III
Gestão patrimonial e financeira

ARTIGO 13.º

Princípios básicos da gestão

A gestão da Belmonte, E. M., realizar-se-á por forma a assegurar
a viabilidade económica da Empresa e o seu equilíbrio financeiro,
com respeito pelo disposto nestes estatutos, regras legais e princí-
pios de boa gestão, visando igualmente a promoção do desenvolvi-
mento local e regional, em articulação com os objectivos prossegui-
dos pelo município de Belmonte.

ARTIGO 14.º

Instrumentos previsionais

A gestão económica e financeira da Empresa é disciplinada pelos
seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento de exploração, desdobrado em orçamento de pro-

veitos e orçamentos de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

ARTIGO 15.º

Património

1 � O património da Belmonte, E. M., é constituído por todos
os bens e direitos recebidos ou adquiridos para ou no exercício da sua
actividade.

2 � A Belmonte, E. M., pode dispor de bens que integram o seu
património nos termos da lei e dos presentes estatutos.

3 � É vedada à Belmonte, E. M., a contracção de empréstimos a
favor de entidades participantes e a intervenção como garante de
empréstimos ou outras dívidas das mesmas.

4 � Os empréstimos a médio e longo prazos, contraídos pela
Belmonte, E. M., relevam para os limites da capacidade de
endividamento do município de Belmonte.

ARTIGO 16.º

Capital

1 � A Belmonte, E. M., possui um capital de € 5000.
2 � O capital referido no número anterior será realizado em di-

nheiro.
3 � O capital da Belmonte, E. M., pode ser livremente alterado

através de dotações e outras entradas, bem como incorporação de
reservas.

ARTIGO 17.º

Receitas

1 � Constituem receitas da Belmonte, E. M.:
a) As provenientes da sua actividade;
b) O rendimento dos bens próprios;
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhes sejam des-

tinados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e lon-

go prazos, bem como da emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a perceber.

ARTIGO 18.º

Reservas

1 � Para além da reserva legal prevista por lei, a Belmonte, E. M.,
poderá constituir provisões, reservas e fundos julgados necessários,
sendo porém obrigatória a constituição de:

a) Reserva legal;
b) Reserva para investimentos;
c) Fundo para fins sociais.
2 � Constituem a reserva legal 10 % do resultado líquido de cada

exercício, deduzido da quantia necessária à cobertura dos prejuízos
transitados.

3 � O fundo para fins sociais será fixado em percentagem dos
resultados e destina-se a financiar benefícios sociais ou a prestação
de serviços colectivos aos trabalhadores da Empresa.

4 � Constituem reserva para investimentos a parte dos resulta-
dos apurados em cada exercício que lhe for destinada e as receitas
provenientes de comparticipações, dotações ou subsídios de que a
Belmonte, E. M., seja beneficiária e que se destinem a esse fim.

5 � Quando a conta de ganhos e perdas do exercício encerre com
lucros, o conselho de administração atribuirá ao município de
Belmonte, a título de participação de lucros da Belmonte, E. M.,
uma percentagem do seu valor, tendo em conta os princípios bási-
cos de gestão definidos no artigo 13.º, dispondo do remanescente
nos termos indicados nos números anteriores.

ARTIGO 19.º

Contabilidade

1 � A contabilidade da Belmonte, E. M., respeitando o plano ofi-
cial de contabilidade, deve responder às necessidades da gestão da
Empresa e permitir um controlo orçamental permanente, bem como
a fácil verificação da correspondência entre os valores patrimoniais.

2 � A organização e execução da contabilidade e dos orçamentos
e suas actualizações deverão processar-se em conformidade com re-
gulamentos a estabelecer de harmonia com os presentes estatutos e
leis em vigor.

ARTIGO 20.º

Prestação e aprovação de contas

1 � A Empresa deve elaborar, com referência a 31 de Dezembro
de cada ano, os documentos seguintes:

a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa:
e) Relações das participações no capital de sociedades e dos fi-

nanciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório do conselho de administração e proposta de aplica-

ção de resultados;
g) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir uma

compreensão clara da situação económica e financeira relativa ao
exercício, analisar a gestão dos sectores de actividade da Empresa,
designadamente no que respeita a investimentos, custos e condições
de mercado a apreciar o seu desenvolvimento.

3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da ges-
tão, bem como do relatório do conselho de administração, e a apre-
ciação da exactidão das contas e observância das leis e dos estatutos.

4 � O relatório final do conselho de administração, o balanço, a
demonstração dos resultados e o parecer do fiscal único serão publi-
cados no Diário da República e num dos jornais mais lidos na área.

ARTIGO 21.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo
imobilizado, bem como a constituição de provisões, serão efectiva-
das pelo conselho de administração da Belmonte, E. M.

ARTIGO 22.º

Regime fiscal

1 � A Belmonte, E. M., está sujeita a tributação directa e indi-
recta nos termos da lei.

2 � O pessoal da Belmonte, E. M., fica sujeito, quanto às res-
pectiva remunerações, à tributação que incide sobre as remunera-
ções pagas aos trabalhadores das empresas privadas.
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CAPÍTULO IV

Pessoal

ARTIGO 23.º

Estatuto do pessoal

1 � O estatuto do pessoal é definido:
a) Pelo regime jurídico do contrato individual de trabalho;
b) Pelas convenções colectivas de trabalho a que a Bel-

monte, E. M., estiver obrigada;
c) Pelas demais normas que integram o estatuto do pessoal da

Empresa.
2 � A contratação colectiva é regulada nos termos da lei geral

do trabalho.
3 � O quadro de pessoal da Belmonte, E. M., e o respectivo es-

tatuto remuneratório serão aprovados pela Câmara Municipal de
Belmonte, por proposta do conselho de administração, no prazo de
60 dias após a tomada de posse do referido conselho.

ARTIGO 24.º

Regime da previdência do pessoal

1 � Ao pessoal da Belmonte, E. M., é aplicável o regime geral
da segurança social.

2 � Ao pessoal da Empresa que à data da entrada para a
Belmonte, E. M., seja subscritor da Caixa Geral de Aposentações é,
no entanto, permitido que opte pela manutenção deste regime.

ARTIGO 25.º

Comissões de serviço

1 � Os funcionários da administração central, regional e local e
de outras entidades públicas podem exercer funções na Belmonte,
E. M., em regime de comissão de serviço, requisição ou destacamen-
to, por períodos no mínimo anuais, sucessivamente renováveis.

2 � Enquanto se mantiverem na situação referida no número an-
terior, os funcionários mantêm todos os direito inerentes ao lugar
de origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social,
considerando-se para todos os efeitos, o período de comissão de ser-

viço, requisição ou destacamento como tempo de serviço efectivo
prestado no lugar de origem.

3 � O pessoal referido no n.º 1, em regime de comissão de servi-
ço ou requisição, pode optar pelas remunerações do lugar de origem
ou pelas correspondentes às funções que desempenhe na Empresa.

4 � As comissões de serviço, as requisições ou os destacamentos
feitos ao abrigo do presente artigo não determinam a abertura de
vaga no quadro de origem.

ARTIGO 26.º

Participação dos trabalhadores na gestão da Empresa

Os representantes dos trabalhadores serão ouvidos quanto às ma-
térias constantes da última parte da alínea c) do n.º 3 do artigo 5.º,
quanto ao estatuto do pessoal a propor à Câmara Municipal de
Belmonte e restantes situações nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO V

Disposições diversas e finais
ARTIGO 27.º

Extinção e liquidação

1 � A extinção da Belmonte, E. M., é da competência da
Assembleia Municipal de Belmonte, sob proposta da Câmara Muni-
cipal de Belmonte.

2 � A extinção pode visar a reorganização das actividades da
Empresa, mediante a sua cisão ou fusão com outras, ou destinar-se
a pôr termo a essa actividade, sendo seguida de liquidação do respec-
tivo património.

ARTIGO 28.º

Interpretação

As dúvidas que se suscitarem na interpretação ou aplicação dos
presentes estatutos serão resolvidas pela Câmara Municipal de
Belmonte, no âmbito dos seus poderes de superintendência relativa-
mente à Empresa.

O Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Amândio Manuel
Ferreira Melo. 1000251239
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4. Empresas � Registo comercial
GUARDA
TRANCOSO

TRANSBICHO � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Vilares, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 291/
190701; identificação de pessoa colectiva n.º 505627612; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/030703.

Certifico que, foi alterado o artigo 2.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem, comércio por grosso de madeiras,
areias e materiais de construção e prestação de serviços de desaterros
e terraplanagens, construção civil e obras públicas, compra, venda e
permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897715

RIVACAR TRANSPORTES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: freguesia de Santa Maria, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 178/
180595; identificação de pessoa colectiva n.º 503418870; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/11122003.

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

Apresentação 1/11122003;
Facto: Nomeação de gerente;
Gerente: Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, casado, residente na fre-

guesia de Santa Maria, Trancoso, com capacidade profissional.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897669

TAVARES & FILHOS, L.DA

Sede: freguesia de Vila Franca das Neves,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 167/
120194; identificação de pessoa colectiva n.º 503117021.

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

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897650

JÚLIO AUGUSTO MENDES, L.DA

Sede: vila de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 29/
161168; identificação de pessoa colectiva n.º 500609012;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação 1/16102003 � Cessação das
funções do gerente: Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, por renúncia em
15 de Julho de 2003;

Apresentação 2/16102003;
Facto: Nomeação de gerente;
Gerente: José Júlio Pereira Mendes, residente em Trancoso, São

Pedro;
Data da deliberação: 31 de Julho de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897642

D. DINIS � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DE TRANCOSO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Castro Lopes, freguesia de Santa Maria,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 236/
120199; identificação de pessoa colectiva n.º 504351940; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/30062003.

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

Apresentação 1/30062003;
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 8 de Abril de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897634

TERRASROGER � TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Avenida de D. Sancha Vermoiz, freguesia de Guilheiro,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 297/
210901; identificação de pessoa colectiva n.º 505566788; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/13112003.

Certifico que, foi alterado o artigo 6.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer um
dos gerentes, mas nos contratos de alienação de quaisquer bens per-
tencentes à sociedade é ainda necessária a assinatura do gerentte
Rogério Manuel Ferreiira Ramos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897723

RAIA-MAR, IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta de São José, freguesia de Freches,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 349/
011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
01102003.

Certifico que, que entre Júlio José Raraiva Sarmento e Adriana Maria
Teixeira Torres Sarmento,casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RAIA-MAR, Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede na Quinta de São José, freguesia de Freches, concelho
de Trancoso.
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2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, em qualquer pon-
to do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio e gestão de
bens imóveis, incluindo a aquisição para revenda, arrendamento e
outras formas de exploração económica dos mesmos, e a gestão de
bens imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada uma, ficando a pertencer uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de dez vezes o valor do capital social, conforme condi-
ções a fixar em assembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designada gerente a sócia Adriana Maria Teixeira

Torres Sarmento.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reser-
vas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

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

E por eles foi dito:
Que, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socie-

dades Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direi-
tos e por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídi-
cos que, em nome da sociedade, sejam celebrados pela gerência a partir
da data da constituição da sociedade e antes de efectuado o seu registo
definitivo, ficando para o efeito conferida à gerência a necessária auto-
rização.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897707

CRUZ & PAULINO SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Valcovo, freguesia de Moreira de Rei,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 231/
261198; identificação de pessoa colectiva n.º 504282492;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 2/21112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação 1/21112003 � Cessação das
funções do gerente: José Luís de Elvas Pinto, por renúncia em 20 de
Março de 2003;

Apresentação 2/21112003;
Facto: Nomeação de gerente:
Gerente: a sócia Isabel da Cruz Paulino, solteira, maior;
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897693

ALMÉRIO & FILHOS, L.DA

Sede: Bairro de Santa Luzia, freguesia de São Pedro,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 195/
190796; identificação de pessoa colectiva n.º 503794422; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/10122003.

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

Averbamento n.º 3 � Apresentação 1/10122003 � Cessação das
funções do gerente: José Almério Filipe Rodrigues, por óbito ocorri-
do em 6 de Junho de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897685

TRANSPORTES ALMÉRIO, L.DA

Sede: vila de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 27/
181068; identificação de pessoa colectiva n.º 500563209;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 2/10122003.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação 2/10122003 � Cessação das
funções do gerente: José Almério Filipe Rodrigues, por óbito ocorri-
do em 6 de Junho de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897677

LEIRIA
BATALHA

LOTE 77 � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1096/
040112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/040112.

Certifico que, António Manuel de Carvalho Maurício e mulher
Maria Gorete Bernardes da Silva Moreira de Carvalho Maurício, casa-
dos na comunhão de adquiridos, Joana Maria Moreira de Carvalho
Maurício e Ana Rita Moreira de Carvalho Maurício, solteiras, maio-
res, constituíram uma sociedade comercial por quotas que se regue
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lote 77 � Gestão de Imóveis, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Infante D. Fernando,
lote 9, 1.º direito, vila, freguesia e concelho da Batalha.
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2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras formas
de representação em qualquer localidade do país ou do estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a promoção, gestão, administração, arrendamen-
to e compra e venda de bens imóveis.

§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
15 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas de valor
nominal individual de 6000 euros, uma de cada um dos sócios António
Manuel de Carvalho Maurício e Maria Gorete Bernardes da Silva
Moreira de Carvalho Maurício; e duas de valor nominal individual de
1500 euros, uma de cada uma das sócias Joana Maria Moreira de
Carvalho Maurício e Ana Rita Moreira de Carvalho Maurício.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

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, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de dez dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios António Manuel de Carva-
lho Maurício e Maria Gorete Bernardes da Silva Moreira de Carvalho
Maurício.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
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, des-
de 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.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada, designaamente a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade, adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais, proce-
dendo aos levantamentos necessários da conta aberta em nome da
sociedade.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495320

BOMBARRRAL

CERESE � CENTRO CLÍNICO DE RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 195/
870204; identificação de pessoa colectiva n.º 501777750; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20040107.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas � 30 de Dezembro de 2003.

Foi conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249668

CALDAS DA RAINHA

CONSTRUÇÕES LINTO & MARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1305; identificação de pessoa colectiva n.º 501800018; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122637

ONIBOLO � INDÚSTRIA DE PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1226; identificação de pessoa colectiva n.º 501482504; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122653

FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 211; identificação de pessoa colectiva n.º 500352305; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122769

FARMOESTE � DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 504; identificação de pessoa colectiva n.º 500109826; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122688

RIBAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500969043; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122661
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VELSATIS CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3598; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20031231.

Certifico que, por Casimiro Faustino Moreira dos Santos Leal, ca-
sado com Chantal Pierrette Juliette Horel, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

É constituída uma sociedade por quotas que tem como único sócio
Casimiro Faustino Moreira dos Santos Leal.

2.º

A sociedade adopta a firma, VELSATIS CAR � Comércio de Au-
tomóveis, Unipessoal, L.da

3.º

Tem a sua sede na Rua do Dr. Mouga Rodrigues, n.º 1, rés-do-chão,
esquerdo, em Caldas da Rainha, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, a sua duração é
por tempo indeterminado e o seu início conta-se a partir de hoje, e
a gerência fica autorizada a deslocá-la dentro do mesmo concelho ou
para um concelho limítrofe.

4.º

O seu objecto é importação, exportação e comércio automóveis.

5.º

1 � O capital social é de cinco 5000 euros, está integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde a uma quota do mesmo valor que
pertence ao sócio único Casimiro Faustino Moreira dos Santos Leal.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares, até vinte ve-
zes o valor do capital social.

6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao úni-
co sócio, desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado.

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

7.º

Fica a gerência desde já autorizada a adquirir quaisquer bens móveis
ou imóveis sujeitos a registo, bem como a tomar de arrendamento
para a sociedade quaisquer imóveis destinados à prossecução do objec-
to social.

Foi conferida e está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122793

ÁREA NOVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1134; identificação de pessoa colectiva n.º 501422803; data da
apresentação: 20031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122718

ANTAGROPEC � COMÉRCIO PARA AGRICULTURA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1564; identificação de pessoa colectiva n.º 502293756; data da
apresentação: 20031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122742

MAR E MAR � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1717; identificação de pessoa colectiva n.º 502585846; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040105.

Certifico que, foi inscrita a dissolução e o encerrramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe;

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

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122777

MARTILENA � CAFÉ E MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3156; identificação de pessoa colectiva n.º 505660814; data da
apresentação: 20031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122750

SERRAÇÃO QUERIDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2634; identificação de pessoa colectiva n.º 504265040; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031231.

Certifico que, foi inscrita a dissolução e o encerrramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe;

Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122696

HENRIQUE QUERIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1220; identificação de pessoa colectiva n.º 501714723; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 15/20031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato com aumento do capital para
606 000 euros, após aumento de 456 360,64 euros, subscrito em dinheiro
por ambos os sócios, na proporção e como reforço das respectivas
quotas individuais, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 606 000 euros, divi-
dido em três quotas, sendo uma de 400 957,60 euros, do sócio Henrique
Bernardo Querido; uma de 180 102,51 euros, da sócia Maria Filomena
Ribeiro Alves Querido; e uma de ambos, no valor de 24 939,89 euros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122700
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MARINHA GRANDE

PROMOLAZER, SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 912; identificação de pessoa colectiva n.º 502368500; data da
apresentação: 18122003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001980965

PRINTGLASS � TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1826; identificação de pessoa colectiva n.º 504622374; data da
apresentação: 19122003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001981309

TRAÇOS E ESPAÇOS � DESIGN E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1452; identificação de pessoa colectiva n.º 503705683; data da
apresentação: 22122003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001981198

PEDRÓGÃO GRANDE

100 RISCOS � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 207/040108; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 1/
040108.

Certifico que, entre Pedro Manuel Luís Silva Nunes e mulher Sandra
Maria Pedro Simões Palheira, casados na comunhão de adquiridos,
residentes no Largo da Restauração, na vila e concelho de Pedrógão
Grande; Vasco Filipe Ferreira Mateus, solteiro, maior, residente na
Avenida do Dr. Moreira de Sousa, n.º 55, bloco l H 3.2, Pedroso, Vila
Nova de Gaia, e Mafalda Sofia Luís Silva Nunes, solteira, maior, re-
sidente no Largo da Devesa, nesta vila e concelho de Pedrógão Gran-
de, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 100 Riscos � Papelaria, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Devesa, nesta vila e

concelho de Pedrógão Grande.
3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-

locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agênci-
as ou outras formas locais de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais, revistas; comércio a retalho de livros; comércio a

retalho de tabaco; comércio a retalho de brinquedos e jogos; comér-
cio a retalho de máquinas e outro material para escritório; comércio
a retalho de material óptico, fotográfico, cinematográfico e de ins-
trumentos de precisão; comércio a retalho de relógios e de artigos de
ourivesaria; comércio a retalho de vestuário; comércio a retalho de
mobiliário, artigos de decoração, iluminação; comércio a retalho de
instrumentos musicais, discos, cassete e produtos similares; comércio
a retalho de electrodomésticos, aparelhos de rádio, televisão e vídeo.
Serviços de publicidade e artes gráficas. Planeamento de meios e pro-
jectos, topografia e medições de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, com o valor
nominal de 1250 euros, cada, correspondendo uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes,
os sócios Pedro Manuel Luís Silva Nunes e Mafalda Sofia Luís Silva
Nunes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamente. Os
herdeiros deverão nomear um de entre si, que todos represente, en-
quanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

Está conforme o original

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Prata Dias
Silva. 2001754930

NET � WILL BE � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 170/010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505380927.

Certifico que, foram depositadas na respectiva pasta da sociedade
os documentos de prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, esta conforme

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Prata Dias
Silva. 2006330071

PENICHE

J. R. CHAGAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1313;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040106.

Certifico que, José Rui Salvador Chagas, casado com Maria de
Lourdes Andrade Vala Chagas, na comunhão geral, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 �A sociedade adopta a firma J.R. Chagas � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Filipa de Vilhena,
n.º 8, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação e avaliação
imobilíána.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-

tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Pelo outorgante foi ainda dito:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme.

19 de Janeiro 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006029193

LISBOA
AMADORA

UNIARDE DE GREGÓRIO & BRITO, ASSISTÊNCIA E VENDA
DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7002/
901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502453311; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/990422.

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

Alteração parcial do contrato:
Os artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte

redacção:
3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
2 400 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma de 1 200 000$,
pertencente à sócia Cristina Maria dos Santos e Brito Gonçalves, e
duas quotas de 600 000$, cada, pertencentes ao sócio Pedro José dos
Santos e Brito.

5.º

A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral pertence a ambos os sócios, os quais são desde já
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois gerentes
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131299

OPTIMAGEM, COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7794/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502814179; inscri-
ções n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 14 e 15/990421.

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

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, e corresponde á soma de cinco quotas, sendo uma do
valor nominal de 900 000$, pertecente ao sócio Carlos Martins de
Almeida Pinto, uma do valor nominal de 300 000$ escudos, pertecente
ao sócio IsidoroFrancisco de Cristo Ferro, e três iguais dos valores
nominais de 100 000$, cada, pertecentes uma a cada sócia Patrícia
Vidal de Almeida Pinto, Sandra Vidal de Almeida Pinto e Renata Vidal
de Almeida Pinto Aguiar.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131298

MADALIS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7866/
920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502844990; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/990510.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 5.º, n.º 2, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131297

CENDIREPA � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1034/
671031; identificação de pessoa colectiva n.º 500421552; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 17/990324.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital:
O seu capital foi reforçado com 1 500 000$, em dinheiro e os seus

artigos 3.º e n.os 1 e 2 do 5.º foram modificados e ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de 2 000 000$, e corresponde a soma das
quotas dos sócios, uma de 1 750 000$, pertencente a Francisco Dias
Monge, e uma de 250 000$, pertencente a Francisca Maria Fradinho
Coelho Monge.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Francisco Dias
Monge, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em actos e contratos, é suficiente a
assinatura do gerente Francisco Dias Monge.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131296

MISSÃO POSSÍVEL � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 072/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504280147; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/990420.

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 corpo do 5.º foram modificados e ficaram com

a seguinte redacção:
3.º

O capital social é de 1 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores,conforme escrituração e corresponde à soma
de duas quotas:

Uma de 600 000$, da sócia Paula Cristina Rabiais Carapinha; e
Uma de 400 000$, do sócio Tiago Manuel Rabiais Carapinha.

5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, compete a um ou mais gerentes, nomeados em assembleia
geral, ficando a cargo da sócia Paula Cristina Rabiais Carapinha, já
nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular validamente a sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131295

SOLUÇÃO � ACTIVIDADES ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9209/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503360554; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 29/990421.

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

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 5.º, n.os 1, e 2 foi modificado e ficou com a seguinte

redacção:
ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pela
sócia Maria da Silva Pires, já designada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131290

CANTINHO DOS SILVAS, CAFETARIA E SNAK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8556/
931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503109436; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 27/981218.

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 6.º foram modificados e ficaram com a seguin-

te redacção:
Facto: Alteração parcial do contrato;
Artigos alterados: 1.º e 6.º;
Gerência: pertence ao sócio Manuel Borges da Costa, desde já no-

meado gerente;
Forma de obrigar: necessária a intervenção de um gerente.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131289

NOVA REGA � EQUIPAMENTOS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 156/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505224690; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001113.

Certifico que, entre: Pedro Miguel de Oliveira Graça e Joana San-
tos Ferreira da Silva, foi constituída uma sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma Nova Rega � Equipamentos de
Rega, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. Luís I, n.º 15, cave
direita, Alfragide, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora e du-
rará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de representações, importa-
ções e exportações de equipamentos agrícolas e industriais, de equipa-
mentos de rega; instalação e montagem de sistemas de rega.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a
cada um dos sócios Pedro Miguel de Oliveira Graça e Joana Santos
Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é constituída por
dois gerentes designados em assembleia de sócios.
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2 � A sociedade obriga-se, activa e passivamente, com a inter-
venção conjunta de dois gerentes.

3 � A gerência poderá constituir procuradores da sociedade, que a
obrigarão dentro dos limites do mandato que lhes for conferido.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livremente permiti-
da, mas depende do prévio consentimento da sociedade a cessão de
quotas a estranhos, sendo neste caso conferido o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar à sociedade e em segundo lugar aos sócios não
cedentes, na proporção das suas respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for alvo de penhora, arresto, incluída em massa

falida ou insolvente, ou for alvo de qualquer outro tipo de apreensão
judicial;

c) Quando a quota for cedida sem observância do que se prevê no
anterior artigo quinto;

d) Quando por virtude de divórcio ou separação de pessoas e bens
ou só de bens, a quota não ficar a pertencer ao titular inscrito na
sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � O valor da quota será determinado com base no ultimo balan-
ço aprovado ou, caso o titular da quota o solicite, mediante balanço
especialmente elaborado para o efeito.

2 � O valor da amortização da quota será pago em doze presta-
ções mensais, iguais e sucessivas, que se vencerão do dia um de cada
um dos meses seguintes ao da comunicação, ao titular da quota
amortizanda, da deliberação que o determinar

ARTIGO 8.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta ca-
recer, nas condições de prazo e reembolso que vierem a ser estabele-
cidos em assembleia de sócios.

ARTIGO 9.º

É vedado aos gerentes, aos sócios ou aos procuradores o uso da
firma social para a prática de actos e contratos estranhos aos negó-
cios da sociedade, tais como letras de favor, fianças, avais e outros
semelhantes.

ARTIGO 10.º

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

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131288

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A TERESA IWANICKA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 153/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505209403; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/001110.

Certifico que, entre: Beata Teresa Iwanick-Knyszewska e Jacek
Knyszewski, foi constituída uma sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Médica e Dentária
Dr.ª Teresa Iwanicka, L.da, tem a sua sede na Avenida da Quinta Gran-
de, n.º 11, 6.º, D, na freguesia de Alfragide, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra for-
ma de representação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto clínica médico-dentária. Exploração
de consultório médico e de meios auxiliares de diagnóstico e de enfer-
magem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 000$, e encontra-se inteiramente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 525 000$, pertencente à sócia Beata
Teresa Iwanicka-Knyszewska; e outra do valor nominal de 525 000$,
pertencente ao sócio Jacek Knyszewski.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e administração da sociedade, e a sua re-
presentação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a
pertencer aos sócios Beata Teresa Iwanicka-Knyszewska e Jacek
Knyszewski, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas ou em sociedade reguladas por
leis especiais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, mas em rela-
ção a estranhos, depende do prévio consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá direi-
to de preferência na mesma.

Conferido e conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131287

SOBREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 308/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503862746; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/001114.

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

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 4.º e 6.º foram modificados e ficaram com a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 18 000 000$, e
corresponde a soma de duas quotas: uma de 17 100 000$, pertencen-
te ao sócio António Sousa da Silva, e uma de 900 000$, pertencente
a sócia Joséia Maria Meneses Batista.

ARTIGO 6.º

A gerência e representação da sociedade fica a cargo do sócio
António Sousa da Silva, já designado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131286

ROMEIRAS NUNES � INVESTIMENTOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 079/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504873458; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000925.
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Certifico que, Alexandre José Gomes Romeiras Nunes, constituiu a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Romeiras Nunes � Investimentos de Moda,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Elias Garcia, 165-A,
freguesia da Venteíra, concelho de Amadora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de moda, retalho e
por grosso; têxteis, calçado, acessórios, marroquinaria, importação,
exportação, investimentos, representações na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
(1 002 410$), e corresponde a uma única quota desse mesmo valor,
pertencente ao único sócio Alexandre José Gomes Romeiras Nunes.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam á forma legalmente prescrita.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente o único sócio, Alexandre José Gomes Romeiras
Nunes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131285

SAVE 21 � ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 080/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504870238; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000925.

Certifico que, entre: Maria Helena Mota Ramos Pereira e Luís
Manuel Cortez dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SAVE 21 � Assistên-
cia e Manutenção de Equipamentos Térmicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Henrique Paiva Couceiro,
n.os 15 e 17, freguesia da Falagueira-Venda Nova, concelho de
Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na assistência e manutenção técnica de
equipamentos térmicos e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 2 000 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 1 400 000$, pertencente à sócia Maria
Helena Mota Ramos Pereira e outra do valor nominal de 600 000$,
pertencente ao sócio Luís Manuel Cortez dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global 2 000 000$.

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

ARTIGO 4.º

A gerência fica autorizada a tomar de trespasse quaisquer locais
necessários à instalação e início de actividade da sociedade, mesmo
antes do seu registo comercial

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, será
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
compete a um gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura do gerente.

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

4 � A gerência poderá comprar ou vender bens móveis, incluindo
viaturas.

ARTIGO 6.º

1 �É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade que, em primeiro lugar, terá o direito de preferência, ten-
do-o em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada expedida
com a antecedência mínima de quinze dias, salvo se a lei não exigir
outras formalidades.

ARTIGO 8.º

1 �A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de extinção de qualquer sócio pessoa colectiva;
c) Se alguma quota tiver sido arrolada, arrestada, ou, por qualquer

forma, apreendida em processo judicial ou administrativo;
d) No caso de partilha judicial ou extra-judicial por divórcio ou

separação judicial de pessoas e bens, quando a quota ou parte da mes-
ma não ficar a pertencer ao respectivo titular e na parte que não for
adjudicada.

2 � O preço da  amortização será livremente acordado entre a
sociedade e o titular da quota amortizada.

3 �Na falta de acordo, o preço da amortização será o correspon-
dente ao valor real da quota determinado nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados anualmente serão distribuídos entre os
sócios, na proporção das respectivas quotas, sem prejuízo das reser-
vas legais e das demais reservas deliberadas pela assembleia geral.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131283

BENTO & SANTOS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 148/
001108; identificação de pessoa colectiva n.º 504936590; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/001108.

Certifico que, entre: José António Cabrita dos Santos Salvador e
Francisco Bento Teixeira Alves, foi constituída uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bento & Santos � Comércio de
Equipamento Hoteleiro, L.da, tem a sua sede na Rua deAugusto Gil,
n.º 13, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho de
Amadora.

§ 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, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamento hote-
leiro.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.
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3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 6000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 3000 euros cada, 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 triplo do capital
social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo de ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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 apeensão 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.

Mais declararam ficar desde já a gerência autorizada a proceder ao
levantamento do capital social depositado no Banco Espírito
Santo, S. A., agência de Amadora, para ocorrer a despesas inerentes
ao objecto e início da actividade.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131280

ROTACOMERCIAL � DIVULGAÇÃO DE ROTAS
COMERCIAIS E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8355/
900424; identificação de pessoa colectiva n.º 502334053; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 4/000111.

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

1) Nomeação de gerente:
Gerente nomeada: Ana Fernanda da Cruz Macieira;
Data: 15 de Abril de 1999.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131278

CAFÉ ACADÉMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9657/
951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503573655; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 11/000111.

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, 3.º e 4.º foram alterados e ficaram com a

seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Café
Académico, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Conde de Castro
Guimarães, n.º 12-A, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores, constantes da escrita, é de 2 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
1 000 000$, cada uma, pertencendo uma a cada um ds sócios, José
Manuel Moreira Pimenta Teixeira e Maria Clara Tazem do Nasci-
mento Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Manuel
Moreira Pimenta Teixeira e Maria Clara Tazem do Nascimento
Teixeira, que ficam desde já nomeados gerentes, obrigando a socieda-
de em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, com a
assinatura de um gerente.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131276

AMADOIRA HESTORIAL RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 126/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504453866; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 11/000406.

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 6.º foram alterados e ficaram com a seguinte

redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 334 000$, pertencente ao sócio Miguel José Carrrasco Qua-
resma, outra do valor nominal de 333 000$, pertencente ao sócio
Manuel de Sá Amorim, e outra do valor nominal de 333 000$, per-
tencente ao sócio António Manuel Louro Bernardo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os actuais sócios.
2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas dos três

gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131274

COMEPOR � COMPANHIA PORTUGHUESA
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 179/
881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502074353;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 23 e 24/000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de administrador de José Paulo Machado
da Silva Alexandre da Fonseca, por ter renunciado em 14 de Feverei-
ro de 2000;

2.º Nomeação de membro do conselho de administração:
Administrador nomeado: Francisco José Fonseca da Silva;
Prazo: até ao termo do quadriénio 1998/2001;
Data da deliberação: 14 deFevereiro de 2000.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131272
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FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3260/
780421; identificação de pessoa colectiva n.º 500755957; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/000105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Autorização para a manutenção de apelidos; apelidos a
manter: Ferreira & Ferreira;

Autorizante: João Ferreira Antunes e Maria Leonor Fidalgo Ferreira;
Data da deliberação: 14 de Dezembro de 1999:
2) Alteração parcial do contrato; o seu artigo 5.º foi alterado e

ficou com a seguinte redacção:
Gerência: pertence aos sócios José Manuel Branco de Figueiredo e

Sofia Fidalgo Ferreira da Silva;
Forma de obrigar: necessária a assinatura de um dos gerentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios José Manuel Bran-
co de Figueiredo e Sofia Fidalgo Ferreira da Silva.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131269

OLHANDO O MAR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8890/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503237671; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/000105.

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 5.º foram alterados e ficaram com a seguinte

redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5 000 000$, cada, pertencentes uma ao sócio Carlos Augusto dos
Santos, e outra à sócia Eunice José dos Santos Pimenta dos Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, já nome-
ados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um ge-
rente.

Adverti aos outorgantes da obrigatoriedade de registarem este acto
no prazo de três meses.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131265

ASEA BROWN BOVERI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 205/
901129; identificação de pessoa colectiva n.º 502455098;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 2 e 3/991209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do C. A. José Martins Montalvão de San-
tos e Silva, por ter renunciado em 21 de Outubro de 1999;

2) Nomeação de membro do conselho de administração:
Vogal nomeado: Luís Manuel Machado Rodrigues Rodrigues.
Data: 2 de Novembro de 1999.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131264

RUTIRTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 394/990623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504517279; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
000105.

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

1) Nomeação de gerente:
Gerente Nomeado: Carlos Manuel da Cruz Gomes.
Data: 3 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131260

CANAL 2000 � COMÉRCIO E TÉCNICA DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5261/
860515; identificação de pessoa colectiva n.º 501609342;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 14/000105.

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

Cessação de funções de gerência de Pedro Miguel de Mesquita da
Costa, por ter renunciado em 30 de Dezembro de 1989.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131255

OLIVEIRA & CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 32/
610913; identificação de pessoa colectiva n.º 500570230;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/000104.

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

Cessação de funções de gerência de Maria Alexandra Barbosa
Tibúrcio, por ter renunciado em 7 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131228

MOVI-FÍSICA � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7194/
910409; identificação de pessoa colectiva n.º 502532440; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/990804.

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

1) Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: Helder Lacerda Vieira;
Data: 4 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131224

CARLOS & JOSÉ MARANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6631/
900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502291974;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números
e data das apresentações: 13 e 14, Of. 14 e 15/001122.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1) Cessação de funções de gerência de José da Conceição Guilher-
me e José Marantes, por terem renunciado em 20 de Dezembro de
1999;

2) Autorização para a manutenção de nome; nome a manter: José
Marantes;

Autorizante: José Marantes;
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 1999;
3) Alteração parcial do contrato com reforço de capital; o seu

capital foi reforçado com 3 600 000$, em dinheiro, e o seu artigo 3.º,
foi alterado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, pertencentes uma
de 2 000 000$, ao sócio Paulo Jorge Veríssimo Guilherme, uma de
1 500 000$, pertencente à sócia Ilda Maria Veríssimo Guilherme da
Silva Alberto e uma de 500 000$, pertencente ao sócio José Carlos
da Silva Alberto.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131220

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DIAS E DIAMANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 756/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501198504; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/000229.

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

Alteração parcial do contrato com redenominação e reforço do
capital:

O seu capital foi reforçado com 490 024,04 euros em dinheiro e
os seus artigos 1.º; 3.º e corpo do 6.º, foram alterados e ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Sociedade de
Construções Dias & Diamantino, L.da, tem a sua sede na Praceta de
Abel Salazar, n.º 5, loja, em Alfornelos, freguesia de Alfornelos, con-
celho de Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
250 000 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios já nomeados gerentes, bastando a intervenção de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo contrair quaisquer empréstimos junto de qualquer institui-
ção bancária, e dando de hipoteca qualquer bem da sociedade para
garantia dos mesmos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131218

H. S. T. � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 230/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 503845477; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/000524.

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

Facto: nomeação de membro do conselho fiscal;
Suplente: Alexandre Miguel Ferreira Almeida Fernandes;
Quadriénio: em curso;
Data da deliberação: 23 de Maio de 2000.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131217

EUROSÓNICA � COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8923/
040894; identificação de pessoa colectiva n.º 503337617; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 4/000525.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital:
O capital foi aumentado com 6 750 000$, mediante, mediante a

emissão de 6750 novas acções e o seu artigo 4.º, n.º 1, foi alterado e fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 169 150 000$, integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social, e está
representado por 169 150 acções, ao portador, com o valor nominal
de 1000$, cada uma.

(Mantem-se a redacção do n.º 2.).

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131216

IMOBOREL � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 306/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503862770;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 3 e 4/000518.

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

1) Cessação de funções de gerência de Artur Manuel Pereira dos
Santos, por ter renunciado em 5 de Abril de 2000;

2) Alteração Parcial do Contrato:
Os seus artigos 3.º e n.os 1 e 2 do 4.º foram alterados e ficaram

com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 750 000$,
cada uma, pertencendo ambas ao sócio Álvaro Morgado Cotovio

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, fica a cargo do sócio Álvaro Morgado Cotovio, que
desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131214

AAOO � SOCIEDADE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CONSULTORIA TÉCNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 658/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504594583; inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 6 e 7/000104.
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Certifico que, foi constituída uma sociedade em epígrafe, cujos es-
tatutos se regem pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AAOO � Sociedade de For-
mação Profissional e Consultoria Técnica, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Estrada de Alfragide, quilómetro
1,5, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora, podendo o conse-
lho de administração deslocá-la para outro local, dentro do concelho
ou para concelho limítrofe.

2 � A sociedade pode criar outras formas de representação social
onde e quando o conselho de administração tiver por conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional de quadros
técnicos e comerciais, a promoção de centros de aprendizagem técni-
co-profíssional e ainda a prestação de serviços de consultoria técnica.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá cooperar com outras entidades, nacionais
e estrangeiras, na formação de sociedades, consórcios, associações em
participação ou qualquer outro tipo de exercício em comum de uma
actividade económica.

2 � A sociedade pode ainda adquirir participações noutras socie-
dades, ligadas ou não ao objecto social, e ainda com meros fins de
colocação de capitais, quaisquer acções, obrigações e demais títulos
para o efeito adequados.

CAPÍTULO II
Capital e acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado e está dividido em 50 000 acções do valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral podem ser exigidas
aos accionistas que detenham mais de 25% das acções representativas
do capital social prestações acessórias além das entradas correspon-
dentes ao valor das respectivas acções, até ao montante de duas ve-
zes o respectivo valor, sem qualquer contraprestação, as quais só
podem ser restituídas desde que a situação líquida da sociedade não
fique inferior à soma do capital e reservas.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis, a requerimento e à custa do accionista.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 100 e 1000.

ARTIGO 7.º

Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição de
novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por de-
liberação tomada pela mesma maioria necessária para o próprio au-
mento de capital.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá recorrer a financiamentos internos ou
externos, designadamente sob a forma de contratos de empréstimo
ou de emissão de obrigações, ficando as respectivas operações sujeitas
aos requisitos exigidos pela legislação em vigor.

2 � Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem reu-
nir-se em assembleia de obrigacionistas, nos termos da lei.

CAPÍTULO IIII
Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração composto por um presidente e dois ou quatro vogais, eleitos
por períodos de dois anos e reelegíveis uma ou mais vezes, devendo a
assembleia geral fixar esse número aquando de cada eleição.

ARTIGO 10.º

1 � Perante terceiros, e salvas as excepções legais, a sociedade
fica obrigada pelas assinaturas de dois administradores, pelas assinatu-

ras de um administrador e de um procurador para o efeito nomeado
ou ainda pela assinatura de um só administrador quando os respecti-
vos poderes constem de delegação expressa do conselho de adminis-
tração formalizada em acta.

2 � O disposto no número anterior não impede a constituição de
outros mandatários da sociedade para a prática de actos especificados
nas respectivas procurações.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração terá ou não remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas, eleito pela assembleia geral por um pe-
ríodo de dois anos e reelegível por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

O fiscal único poderá reunir conjuntamente com o conselho de
administração, quando solicitado por este ou por sua própria iniciati-
va, e poderá pedir os elementos de informação de que necessite sobre
qualquer aspecto da actividade da sociedade.

CAPÍTULO IV

Deliberação dos accionistas

ARTIGO 14.º

1 � Os accionistas deliberam ou unanimemente por escrito ou em
assembleia geral regularmente convocada e reunida.

2 � As assembleias gerais dos accionistas são convocadas sempre
que a lei o determine ou ainda quando o conselho de administração ou
o fiscal único entendam conveniente.

3 � A convocatória faz-se por meio de anúncios publicados no
jornal oficial e num dos jornais mais lidos de Lisboa, com a antece-
dência mínima de um mês.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por dois
anos e reelegíveis, podendo ser ou não remunerados nos termos do
artigo 12.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 16.º

1 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
2 � Apenas têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí

discutirem e votarem todos os accionistas com direito a voto desde
que as respectivas acções estejam averbadas ou depositadas em seu
nome, pelo menos dez dias antes daquele em que a assembleia deve
reunir em primeira convocação.

3 � O depósito das acções ao portador pode ser feito na sede da
sociedade ou em instituição de crédito com estabelecimento em ter-
ritório nacional.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar em qualquer
assembleia geral pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro do conselho de administração ou por outro accionista com
direito a voto, bastando, neste caso, para prova do mandato uma carta
dirigida pelo mandante ao presidente da assembleia geral, fazendo
referência expressa à reunião em que o mandato deve produzir os seus
efeitos.

5 � As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que a
lei ou os estatutos exigirem maioria especial.

ARTIGO 17.º

As deliberações de aumento de capital, de alteração dos estatutos,
de fusão, cisão, transformação e de emissão de obrigações devem ser
tomadas por dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 18.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode funcio-
nar quando estiverem presentes ou representados pelo menos cinco
accionistas titulares de mais de metade das acções correspondentes ao
capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar
validamente qualquer que seja o número de accionistas presentes e o
capital representado.
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CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas,
devidamente assinadas por todos os membros, presentes, das quais
constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discor-
dantes.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil, devendo, pelo menos, ser
dado um balanço apurados os resultados com referência a 31 de De-
zembro de cada ano.

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, serão distribuídos pelo modo que a assembleia
geral deliberar.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral ponderará a conveniência e a oportunidade de serem constituídas,
reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização de divi-
dendos.

ARTIGO 22.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
feita extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária consti-
tuída pelos membros em exercício do conselho de administração.

ARTIGO 24.º

1 � São desde já nomeados para o biénio de 1999 a 2000, os se-
guintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena;
Secretária: Teresa Maria Almeida Silva Lopes da Silva Castelo-Branco;
Conselho de administração:
Presidente: Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena;
Vogais: Dr. Fernando Frias Atanásio dos Reis e Eng.º José Manuel

Fragoso Veludo;
Fiscal único: Dr. José Manuel Carlos Monteiro, revisor oficial de

contas, n.º 592;
Fiscal suplente: A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco � Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, n.º 164, representada por Dr. Ar-
mando Nunes Paredes.

2 � Os membros do conselho de administração ficam expressa-
mente dispensados da prestação de caução.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131210

PENTE DE PRATA � CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 825/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504586130; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/000608.

Certifico que, entre: Maria da Luz Ferreira Mineiro da Silva e Carla
Alexandra Peixoto Frnandes Afonso, foi constituída uma sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Pente de Prata � Cabeleireiro
Unisexo, L.da, com sede na Rua do Dr. Mário Cal Brandão, lote 29,
loja 7, freguesia da Mina, concelho de Amadora.

2.º

O objecto social é cabeleireiro unisexo, esteticista, manicure,
pedicure, tratamentos de beleza, comércio de produtos de beleza e de
tratamento, comércio de bijutarias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ (5000 euros), e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de 501 205$ (2500 euros), pertencente à sócia Maria da Luz
Ferreira Mineiro da Silva;

E outra de 501 205$ (2500 euros), pertencente à sócia Carla Ale-
xandra Peixoto Fernandes Afonso.

4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade quando
feita a terceiros, tendo a sociedade e o sócio não cedente, o direito de
preferência.

5.º

1 � A gerência com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida por ambas as sócias desde já
nomeadas gerentes.

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

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou em quaisquer actos ou contratos estranhos ao ob-
jecto social.

6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por carta registada dirigida aos
sócios, com o mínimo de quinze dias de antecedência.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131209

H. E T. � DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 923/
000606; identificação de pessoa colectiva n.º 504897241; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/000606.

Certifico que, entre: Henrique Jorge Lagarto Alves e Maria Teresa
Simões Severo Domingues

Carracho, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma H.
e T. � Design Gráfico, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Travessa do Miradouro, n.º 16, 11.º, es-
querdo, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação, onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social desenvolve-se pelas seguintes actividades:
Design gráfico, designadamente folder�s promocionais, fotografia,

folhetos, cartazes, desenho e ilustrações;
Impressão em off-set, electrónica ou digital e serigrafia;
Produção e comercialização, nomeadamente de postais ilustrados,

calendários, livros infantis e blocos;
Decoração de montras stands;
Markting de apoio a campanhas publicitárias e apresentação de

brindes;
Multimédia.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo que com objectos diferentes do seu, reguladas ou não por leis es-
peciais e associar-se em agrupamentos complementares de empresas
e consórcios.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5036 euros
(1 009 627$), correspondente á soma de duas quotas iguais de
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2518 euros, uma de cada um dos sócios Henrique Jorge Lagarto Alves
e Maria Teresa Simões Severo Domingues Carracho.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nas condições que previamente sejam deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes,
remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
3 � Cabem nos poderes de gerência a aquisição de bens móveis ou

imóveis e a decisão prevista no artigo 4.º.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade

e, sendo onerosa, esta e os sócios, por esta ordem, gozam do direito
de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar quotas nos termos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se for objecto de arrolamento, arresto, penhora ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Se for cedida sem o consentimento da sociedade quando exigível.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos apurados anualmente, sem prejuízo do disposto
na lei quanto à reserva legal, será dado o destino que for deliberado
em assembleia geral

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131206

DOM LIMPO � SOCIEDADE PORTUGUESA DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 908/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504207571; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/000530.

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

Alteração parcial do contrato:
Os seus artigos 1.º, n.º 2 e 2.º foram alterados e ficaram com a

seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Movimento das For-
ças Armadas, n.º 3, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

Mais certifico que, ainda em cumprimento do deliberado na mesma
assembleia geral, altera o artigo 2.º do pacto social, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de desin-
fecção, desinfestação e extermínio de pragas, prestação de serviços
de limpezas, manutenção técnica, conservação em interiores e exte-
riores, prestação de serviços técnicos especializados de limpeza; o
projecto, realização e conservação de jardins, elaboração de projec-
tos de beneficiação do ambiente, sua execução, manutenção e
actualização. Representação, comércio, importação e exportação de
consumíveis, produtos de limpeza químicos e equivalentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131204

CAFÉS NANDI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 907/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 501833234; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/000529.

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

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 1.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:
Alterações:
Sede: Rua das Fontainhas, n.º 74, freguesia de Venda Nova.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131202

IBERTIL � INVESTIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9526/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502461179;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 11 e 12/000525.

Certifico que, em relação à sociedade em epigrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de administrador-delegado de Vítor Manuel
da Silva Lister Franco, por ter renunciado em 25 de Fevereiro de 2000;

2.º Facto: nomeação de administrador por cooptação;
Administrador-delegado nomeado: Keith James Gibson;
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2000.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131201

PORTAS DE VENEZA � REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9424/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503461741; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/000406.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 21 de Fevereiro de 2000.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131200

LABORCONSULTA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9006/
141094; identificação de pessoa colectiva n.º 503287164; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/000601.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 1999.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131199

F. LIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1262/
690226; identificação de pessoa colectiva n.º 500222371; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 2/000920.

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

1) Nomeação dos membros do conselho fiscal:
Presidente: Joaquim Luís Campanha Mendes;
Vogais: Camacho Palma & Lisboa Afonso, sociedade de revisores

oficiais de contas; António Manuel Pessanha Camacho Palma, revi-
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sor oficial de contas, e Sara Maria da Conceição Luís, revisora oficial
de contas � suplente;

Prazo: até final de 2000;
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131198

VENDASEC � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 071/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505106400; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/000920.

Certifico que, entre: Américo Neves de Almeida, Carlos Daniel
Esteves e João Bernardo Durão Moreira, foi constituída uma socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma VENDASEC � Equipamentos de Es-
critório e Limpezas, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de Chaby
Pinheiro, n.º 7, na freguesia de Venda Nova, concelho de Amadora.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do o entender por conveniente.

2.º

O objecto social consiste em comércio de livraria, papelaria e equi-
pamentos de escritório; lavandaria e limpezas.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos europeus de interesse económico e agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

O capital social é de 9000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em três quotas iguais de 3000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas a estranhos, total ou
parcial, depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade
em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo lugar do direito
de preferencia na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade c sua representação cm juízo ou fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Américo
Neves de Almeida e Carlos Daniel Esteves, que desde já ficam nome-
ados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos c contratos
com a assinatura de um dos gerentes.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judi-
cial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência
de um processo judicial.

2 � As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares, quando forem dadas cm garantia de algu-
ma obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem declarados falidos ou insol-
ventes.

3 � O valor atribuído ás quotas amortizadas será o que resultar do
ultimo balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de amortização.

4 � As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios
ou a terceiros.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131197

DEODATO & ALEXANDRE � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 070/000920; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/000920.

Certifico que, entre: António Alexandre Oliveira Fonseca e Joa-
quim Manuel das Dores Deodato, foi constituída uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Deodato & Alexandre � Contabilida-
de e Fiscalidade, L.da, e vai ter a sua sede na Estrada da Serra da Mira,
n.º 59, 9.º, B, Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho de
Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Joaquim
Manuel das Dores Deodato e António Alexandre Oliveira Fonseca.

ARTIGO 4.

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura dos dois gerentes.

§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, avais, abonações ou outras semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja dada em pe-
nhor, arrestada, ou ainda, no caso de falência ou insolvência do seu
titular.

ARTIGO 6.º

As amortizações previstas no artigo anterior, serão feitas pelo valor
que resultar do último balanço aprovado, sem qualquer correcção dos
seus elementos activos ou passivos.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, depen-
dendo, em relação a terceiros, do consentimento da sociedade.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131195

MECALUX ESTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7682/
920304; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da
apresentação: 8/000921.
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Certifico que, em relação à sociedade em epigrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de Joaquim Bernacer Lluesma, por
ter renunciado em 31 de Agosto de 2000.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131193

CONSTRUÇÕES CEREJO DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9429/
880707; inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 10/
000921.

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

1) Nomeação dos membros do conselho de administração:
Vogais: Maria Manuela Coelho Martins dos Santos Pestana e Ale-

xandre Lima Pires Fernandes;
Prazo: até final do mandato de 1999/2000;
Data da deliberação: 30 de Março de 2000.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131192

MAQUIMOTA � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 199/
990209; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/000922.

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

1) Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: Aldina Maria Oliveira Mota;
Data da deliberação: 14 de Setembro de 2000.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131191

DIGIDESIGN � COMPUTAÇÃO GRÁFICA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 333/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503894346; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000925.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O seu capital foi reforçado com 1 604 820$ em dinheiro e os seus
artigos 3.º e 6.º foram alterados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes, sócios ou não,
nomeados pela assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

§ 2.º Ficam desde já designados gerentes os sócios Francisco José
de Sousa Cruz, João Joaquim Vaz da Fonseca e João Paulo Ascenso
Avelino da Silva.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131189

BRANCO DA PALMA � SOCIEDADE DE UROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 566/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504449184; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 34/001002.

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

Alteração parcial do contrato:
O seu artigo 4.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:
Facto: Alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 4.º;
Gerência: pertence aos gerentes eleitos em assembleia geral;
Forma de obrigar: necessária a assinatura de um dos gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, (As-
sinatura ilegível.) 3000131188

COGOLO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 084/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504280406;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11 a 14/001013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerência de João Gomes de Oliveira e
Manuel Agostinho dos Anjos Ribeiro, por terem renunciado em 19 de
Julho de 2000;

2.º Alteração parcial do contrato:
Os seus artigos 3.º e 6.º, n.º 2, foram alterados, e foi aditado o ar-

tigo 9.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$, e corresponde á soma de duas quotas, sendo uma de
1 125 000$, pertencente ao sócio José de Jesus Horta e outra de
375 000$, pertencente à sócia Emilia Martins Júlio Horta

6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, incluindo

a compra e venda de móveis e imóveis, é necessário a intervenção da
assinatura de dois gerentes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131187

AQUOBRA, CONSTRUÇÕES E OBRAS HIDRAÚLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6879/
270890; identificação de pessoa colectiva n.º 502404310; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/001012.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2000.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131185

VISAMA � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5453/
121286; identificação de pessoa colectiva n.º 501752919; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001018.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para: Avenida do Conde de Oeiras, n.º 25-A-B-C,
freguesia da Reboleira.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000131183

ARRUDA DOS VINHOS

METALÚRGICA LUSO ALEMÃ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 649/021202; identificação de pessoa colectiva n.º 500192308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram nomeados
os órgãos sociais para o triénio de 2003/2005:

Inscrição n.º 24 � Apresentação 1/20031223;
Conselho de Administração:
Presidente: António Manuel Frade Saraiva;
Vogais: Luís Manuel Passão Girbal e Andreia Patrícia do Carmo

Saraiva.
Fiscal único: Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, com sede na Rua da Torrinha n.º 228-H, 6.º,
divis. 1, Porto representado por Noé Gonçalves Gomes � Revisor
Oficial de Contas;

Suplente: Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua da Torrinha n.º 228, 6.º, S/4,
Porto, representada por Ana Paula Monteiro Barbeitos Saraiva e Sil-
va � Revisora Oficial de Contas.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153560

EQUANTO � INTERCÂMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 697/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 503344052;
inscrição n.º 12.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º, 2.º e 5.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a deno-
minação de EQUANTO � Intercâmbio Comercial e Industrial, S. A.,
tem a sua sede na Zona Industrial das Corredouras , Estrada das
Corredouras, lote 8, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos e rege-
se pelos estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a preparação e produção de prepara-
dos de carne e de carne picada, acondicionamento, embalagem e
entreposto frigorífico de carnes frescas e congeladas de produção bi-
ológica de bovino, suíno, ovino e caprino e ainda legumes e frutas
biológicas. O comércio de exportação e importação de bens de con-
sumo e de equipamentos, representações, acessoria, gestão e coorde-
nação de projectos, intercâmbio comercial e industrial. E, o comér-
cio a retalho de todos os produtos e equipamentos fabricados e
representados.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 908 108 euros, representado 182 000 acções ao porta-
dor com o valor nominal de 4,99 euros cada uma.

2 � Poderão existir títulos representativos de 1, 10, 20, 50, 100 e 1000.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153200

FRUTAR NACIONAL � FRUTAS DE ARRANHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 699/031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20031120.

Certifico que, entre PORTUGRÍCOLA � Produtos Agrícolas, S. A.,
e José Manuel Ferreira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues
da Silva Lourenço, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e adopta
a denominação de FRUTAR NACIONAL � Frutas de Arranhó, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 115, Km 65,
lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, poden-
do ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para qualquer con-
celho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação que julgue conve-
niente, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção, transformação, con-
servação, comercialização, importação e exportação de frutas, pro-
dutos agrícolas e cereais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto social diferente do descrito no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente para formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
novas sociedades, consórcios e associações em participação e, bem
assim, constituir ou participar em quaisquer outras formas de asso-
ciação, temporária ou permanente, entre sociedades e ou entidades de
outra natureza.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 30 000 representado pelas seguintes quotas
totalmente realizadas em dinheiro:

a) José Manuel Ferreira Lourenço � uma quota de 100 euros;
b) PORTUGRÍCOLA � Produtos Agrícolas, S. A. � uma quota de

29 900 euros.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias e suplementares

1 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias ate ao montante global de dez vezes o capital
social.

2 � As prestações acessórias a exigir pela sociedade aos sócios serão
proporcionais à participação destes na sociedade, excepto se o sócio
visado obrigar-se a uma prestação de valor diferente, e de idêntica
natureza para todos eles, podendo revestir a natureza de:

a) Prestações acessórias gratuitas, pecuniárias ou não; ou
b) Prestações acessórias onerosas, caso em que a deliberação dos

sócios determinar os termos do direito a juros e o momento do res-
pectivo reembolso.

3 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o valor do capital social.

4 � A exigibilidade das prestações acessórias e suplementares de-
pende de deliberação dos sócios tomada por maioria de quatro quintos
dos votos emitidos.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, sócios e seus herdeiros
legitimários ou entre sócios e sociedades que com estes estejam em
relação de domínio, não carece do consentimento da sociedade em
deliberação tomada por quatro quintos dos votos emitidos.

2 �É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros.

3 � No caso referido no número anterior, os sócios gozam de
direito de preferência.

4 � Para o correcto exercício do direito de preferência dos de-
mais sócios, o sócio que haja recebido de terceiro oferta de compra
da sua quota ou das suas quotas deverá, no prazo de quinze dias, infor-
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mar a gerência da sociedade por carta registada com aviso de recep-
ção, através da qual dará conta das condições da oferta recebida.

5 � Uma vez informada, a gerência notificará, do mesmo modo,
os demais sócios para que cada um exerça no prazo de quinze dias o
seu direito de preferência.

6 � Os sócios que queiram exercer o seu direito de preferência
devem fazê-lo através de oferta idêntica à recebida pelo sócio inte-
ressado na venda da sua quota ou das suas quotas que comunicarão à
gerência por carta registada com aviso de recepção, valendo a falta
desta comunicação, no prazo indicado no número anterior, como
renúncia ao direito de preferência.

7 � Se mais do que um sócio exercer o seu direito de preferência,
as quotas serão distribuídas ou a quota será dividida, conforme o caso,
pelos sócios preferentes de modo proporcional à sua participação no
capital social.

ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou qualquer outra providência ju-

dicial que retire a quota da disponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio de que não resultem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha ou execução de garantia, a quota for

adjudicada a quem não sócio;
f) Po exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada

por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.
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 terceiros.
A deliberação deverá ser tomada por maioria de quatro quintos dos
votos emitidos.

4 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Oneração das quotas

A constituição de usufruto, penhor ou qualquer outra forma volun-
tária de oneração das quotas, carece de consentimento da sociedade
tomada por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

Aos lucros líquidos anualmente apurados será dado o destino que
vier a ser determinado, por deliberação em assembleia geral, após
deduzida a percentagem para reserva legal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � As deliberaçóes podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito, podendo os sócios nomear
um representante nos termos do n.º 5 do artigo 249.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, expedida com a antecedência mínima de quinze dias, sem prejuízo
do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 � A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria
assembleia geral.

5 � Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria de quatro
quintos dos votos presentes ou representados em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, que podem
ser escolhidos entre estranhos à sociedade e que serão designados por

deliberação dos sócios tomada por maioria de quatro quintos dos vo-
tos emitidos.

2 � A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão
igualmente sujeitas a deliberação dos sócios tomada por maioria de
quatro quintos dos votos emitidos.

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

4 � O mandato dos gerentes terá a duração de dois anos, podendo
os gerentes ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 12.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social.

2 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatário ou procurador em cumprimento

do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

1 � A sociedade poderá nomear, devendo fazê-lo logo que por lei
a tal esteja obrigada, um fiscal único que será revisor oficial de contas
e se encarregará de proceder à revisão legal das contas, bem como de
emitir a respectiva certificação legal e relatório.

2 � O fiscal único é designado pela assembleia geral por um perí-
odo de dois anos.

ARTIGO 14.º

Secretário

1 � A sociedade poderá nomear um secretario que será designado
pela assembleia geral, por um período de dois anos, sendo permitida
a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Competirá ao secretário, sem preejuízo de outras funções
previstas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas, conjuntamente com o presidente da
assembleia geral;

b) Expedir as convocatórias das reuniões dos órgãos sociais;
c) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade

dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares, bem
como as suas assinaturas nos documentos da sociedade; e

d) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

3 � A remuneração do secretário da sociedade será objecto de
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação
e dissolução

1 � Salvo quando a lei atribuir esta competência cumulativamente a
outro órgão social, as alterações aos estatutos da sociedade dependem de
deliberação dos sócios tomada por quatro quintos dos votos emitidos.

2 � A sociedade pode fundir-se com outras sociedades, cindir-se em
duas ou mais sociedades e ser dissolvida, de qualquer das formas previs-
tas na lei, por deliberação dos sócios, tomada por quatro quintos dos
votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Resolução de litígios

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente compe-
tente o foro da Comarca de Vila Franca de Xira.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153129

COSTA & AGOSTINHO, CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 407/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504331981.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
A dissolução e encerramento da liquidação;
Data de aprovação das contas: 10 de dezembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153188

FRUTAS HNOS.RODRIGUEZ, S. L.
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 704/031229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031229.

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

Apresentação 1/20031229 � Representação permanente de so-
ciedade estrangeira em Portugal (sucursal);

Firma representada: Frutas Hermanos Rodriguez, S.L.;
Nacionalidade: espanhola;
Sede: Lepe, Poligno Industrial, Huerta Márquez, Rua Cañada del

Pilar, 2, Espanha;
Objecto: a venda e distribuição de produtos agrícolas, a compra e

venda de quintas rústicas e exploração das mesmas por conta própria
ou alheia. A exploração de quintas, exploração e comercialização de
produtos hortifrutícolas.

Capital: 6010 euros;
Objecto da representação: comércio por grosso de frutas e

hortifrutícolas preparação e embalamento, importação e exportação;
Sede de representação: Estrada Nacional, n.º 115, Km 4,

Corredouras, Arruda dos Vinhos;
Mandatário: José António Rodriguez Gonzalez, casado, Lepe,

Poligno Industrial Huetra Márquez, Rua Cañada, Del Pilar 2, Espanha;
Data da criação: deliberação de 8 de Junho de 2003;
Início de actividade: 7 de Outubro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153196

TRANSPORTES PAULINO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 705/040107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040107.

Certifico que, entre Rogélio Manuel Domingues Paulino, casado
com Ana Paula Pereira Nogueira Paulino, em comunhão de adquiri-
dos, Ana Paula Pereira Nogueira Paulino, casada com o anterior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Paulino & Pereira, L.da,
com sede na Rua de 25 de Abril, n.º 16, 1.º, esquerdo, freguesia de
Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o início a
partir de hoje.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, activa
e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura conjunta dos
dois sócios gerentes, tendo o sócio Rogélio Manuel Domingues Paulino,
capacidade profissional.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial, das quotas é livre, entre descendentes e
sócios.

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

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral será amortizada a quota de
qualquer dos sócios, 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 cedida a estranhos, sem consentimento dos outros sócios;
d) Por violação grave dos deveres sociais;
e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.
§ único. A deliberação deve ser tomada, sob pena de extinção do

respectivo direito, no prazo de noventa dias contados do conheci-
mento, por algum gerente da sociedade, de facto que permite a amor-
tização.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, representando todo o
capital social, podem ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res do capital até ao montante do capital social.

9 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153307

AZAMBUJA

JÁRREGA � SISTEMAS DE REGA E ESPAÇOS VERDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 836/
040114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040114.

Certifico que, Pedro Miguel de Oliveira Graça, solteiro, maior,
constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JÁRREGA � Sistemas de Rega e
Espaços Verdes, Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua dos Com-
batentes, n.º 5, Virtudes, freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de
Azambuja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto sistemas de rega para agricultura e
espaços verdes.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, repre-
sentado por uma única quota pertencente ao sócio único Pedro Miguel
de Oliveira Graça.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, fica a cargo do sócio, desde já nomeado
gerente.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contratos
é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer e poderão ser-lhe exigíveis prestações suplementares de capital
até ao décuplo do montante deste.

6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
necessários á prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843910

SOCONSTINGA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 809/
030704; identificação de pessoa colectiva n.º 506535428;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040114.

Certifico que, foi registada a cessação das funções da gerente Ana
Maria de Campos Teófilo Patrício, por renúncia em 12 de Janeiro de
2004.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843929

AITENA DE PORTUGAL � ARMAZENAGEM,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 532/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502542829; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 4/20040108.

Certifico que, pela inscrição n.º 25, foi efectuada a inscrição com
o seguinte teor:

Apresentação 4/20040108:
Facto: nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: Carlos Garcia Maura;
Vice-presidente: Francisco José Vila Meizoso;
Vogal: Miguel Angel Gómez Ibáñez;
Vogal: José Miguel Amaro Carrilho do Rosário, casado, residente

na Rua de Filipe Folque, n.º 30, 6.º, C, Lisboa;
Vogal: Anabela da Silva Roque;
Conselho fiscal:
Presidente: Batista da Costa & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto Baptista da Costa;
José Maria Tomás Moros; Andrés Fernandez Rodriguez, vogais;
Suplente: António José Alves da Silva, revisor oficial de contas;
Período: triénio 2004/2006;
Data da deliberação: 24 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002842892

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DEGREMONT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 737/860819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501717820; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/
20030922.

Certifico que, foi registado:
Encerramento da sucursal;
Data: 30 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005410187

DECOTEL, DECORAÇÕES E EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 746/870102; identificação de pessoa colectiva n.º 501773894;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20030113.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º

e 3.º:
1.º

A sociedade adopta a denominação DECOTEL, Decorações e Equi-
pamento Hoteleiro, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Calçada de
Santo André freguesia da Graça, e durará por tempo indeterminado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 020 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 510 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios, António Levy Lopes Dias e
Jacinta Rodrigues Antunes da Silva Lopes Dias.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000732879

ESPAÇO MÉDICO � MEDICINA POLIVALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 835/860904; identificação de pessoa colectiva n.º 501708731;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 9 e 10/20030616.

Certifico que, foi registado:
Cessação das funções de Horácio David Garcia,__ por renúncia em

22 de Maio de 2003;
Alteração parcial do contrato:
Artigos modificados: 3.º, e parágrafo 1.º do 4.º:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma quota de
3000 euros pertencente ao sócio Manuel Aires Gonçalves, e uma quota
de 2000 euros pertencente à sócia Maria Fernanda da Cunha Morais
Aires Gonçalves.

4.º

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada só é necessá-
ria a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2002105081

BETOPAL � BETÕES PREPARADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 074/690425; identificação de pessoa colectiva n.º 500045372;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 38/20020912.

Certifico que, foi registado:
Remodelação total do contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de BETOPAL � Betões
Preparados, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de António
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Augusto de Aguiar, n.º 21, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da
Pedreira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a industrialização e comercialização
directa ou indirecta de betão preparado.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em valores que
constituem os activos da sociedade, é de 2 500 000 euros, represen-
tado por 500 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções serão escriturais.

ARTIGO 6.º

Nos termos prescritos pela lei, a sociedade poderá emitir acções
preferenciais sem voto, e obrigações em qualquer modalidade permi-
tida por lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral representa todos os accionistas, sendo as
suas deliberações obrigatórias para todos eles e para os outros órgãos
sociais, nos termos da lei.

2 � Só têm direito de assistir às reuniões da assembleia geral e de
participar nos seus trabalhos, nomeadamente exercendo o direito de
voto, os accionistas que possuam pelo menos 100 acções.

3 � Os accionistas possuidores de menos de 100 acções poderão
agrupar-se de forma a completarem este número, fazendo-se repre-
sentar na assembleia por um dos componentes do grupo.

4 � Os accionistas só podem fazer-se representar por outro ou
pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente ou por um membro do
conselho de administração, mediante procuração ou simples carta
dirigida, com a antecedência de três dias, ao presidente da mesa da
assembleia, na qual se identifique o mandatário e especifique a reu-
nião a que se destina. Com a mesma antecedência e pela mesma for-
ma devem ser comunicados à mesa da assembleia os agrupamentos
efectuados.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por quatro anos e reelegíveis.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral reunirá nos primeiros três meses de cada ano
salvo quando a lei permita prazo mais largo, e além disso quando for
convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de pes-
soas para tanto habilitadas por lei.

ARTIGO 10.º

Salvo quando a lei ou o contrato exijam maioria qualificada, as
deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos correspon-
dentes aos accionistas presentes e representados, contando-se um voto
por cada 100 acções.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade é confiada a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, eleitos por
quatro anos e reelegíveis.

2 � Ao conselho de administração compete representar a socie-
dade em juízo e fora dele e praticar todos os actos tendentes à reali-
zação do objecto social, que, por lei ou disposição estatutária, não
devam ser praticados por outros órgãos.

3 � Na sua primeira reunião deve o conselho eleger aquele dos
seus membros que servirá de presidente, com voto de qualidade.

4 � Cada administrador, antes do início do exercício das suas fun-
ções, caucionará a sua gerência em 5000 euros, por qualquer das for-
mas legalmente permitidas, salvo se a assembleia geral que proceder à
nomeação o dispensar.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração poderá nomear um dos seus membros
administrador-delegado, cujos poderes fixará.

ARTIGO 13.º

1 � Os actos que obriguem a sociedade devem ser praticados por
dois administradores, um administrador e um procurador, ou por pro-
curador da sociedade habilitado com poderes bastantes.

2 � A administração não poderá, por si ou por representante,
aceitar, sacar ou endossar letras, desde que estes actos não represen-
tem operações comerciais da própria sociedade.

3 � O conselho de administração poderá deliberar a aquisição de
participações noutras sociedades, ainda que com objecto diferente ou
reguladas por leis especiais, bem como a participação em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos por períodos de
quatro anos.

CAPÍTULO V

Lucros sociais, reservas e dividendos

ARTIGO 16.º

Dos lucros líquidos apurados pelo balanço anual serão deduzidas as
importâncias destinadas à reserva legal tendo o restante o fim que a
assembleia delibere por maioria simples dos votos emitidos.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A dissolução da sociedade e a liquidação e partilha do património
social serão feitas de harmonia com as disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULOVII

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

São desde já nomeados os seguintes membros dos órgãos sociais,
para os anos 2002, 2003, 2004 e 2005 com dispensa de caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Dr. Mário Gomes Ribeiro;
Secretária � Dr.ª Filipa Beatriz Pereira Bernardino de Oliveira

Santos Neto d�Almeida;
Conselho de administração:
Presidente � Eng. Gonçalo Allen Serras Pereira;
Vogal � Eng. António Fernandes Duarte Silva;
Vogal � Dr. Rui Nobre Rodrigues;
Vogal � Dr. Alexandre Manuel Fernandes Serra Brandão;
Vogal � Eng. Artur José Pereira da Silva;
Fiscal único:
Efectivo � António Dias & Associados, Sociedade Revisora Ofi-

cial de Contas (n.º 43), representada por Dr. António Dias, revisor
oficial de contas (n.º 562);

Suplente � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas (n.º 45), representada por Dr. Carlos Luís Oliveira
de Melo Loureiro, revisor oficial de contas (n.º 572).

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005410284

ESPAÇO MÉDICO � MEDICINA POLIVALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 835/860904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501708731; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/
20020322.
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Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros do
sócio Manuel Aires Gonçalves, e uma de 2000 euros do sócio Horácio
David Garcia.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248293

EMPRESINTER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 673/861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501766553;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020121.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248168

EMIC � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAIS
E HOTELEIROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 594/861216; identificação de pessoa colectiva n.º 501763422;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/20020211.

Certifico que, foi registado:
Redenominação de capital e alteração do contrato, quanto ao arti-

go 5.º:
5.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
1 047 475,56 euros e corresponde à soma de nove quotas
seguintes: uma de 209 495,12 euros e duas de 174 579,26 euros per-
tencentes à sócia Maria da Conceição Cotrim Carvalho de Miranda
Cardoso Botelho, duas de 174 579,26 euros pertencentes ao sócio
Américo Godinho Cardoso Botelho, uma de 34 915,85 euros perten-
cente ao sócio Luís Filipe de Miranda Cardoso Botelho, uma de
34 915,85 euros pertencente à sócia Isabel Maria de Miranda Cardo-
so Botelho Barata Isaac, uma de 34 915,85 euros pertencente ao sócio
Pedro Américo de Miranda Cardoso Botelho e uma de 34 915,85 euros
pertencente ao sócio José Manuel de Miranda Cardoso Botelho.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248167

AUTO SETE � REPARAÇÕES MECÂNICAS
E ACESSÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 984/870129; identificação de pessoa colectiva n.º 501784586;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/20020227.

Certifico que, foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de 2500 euros pertencente ao sócio João José da Silva
Pires;

Uma de 2500 euros pertencente ao sócio Carlos dos Santos
Palrinhas.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248166

ATLANTIFOR � AUTOMAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 987/870129; identificação de pessoa colectiva n.º 501784578;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20020515.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominacão e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º:
3.º

O capital social é de 1 002 410$, 5000 euros, está integralmente
realizado e subscrito em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma de 801 928$, 4000 euros, pertencente ao sócio Astério Fran-
cisco Monteiro, e outra de 200 482$, 1000 euros, pertencente à sócia
Filomena Prima Cortez Monteiro.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248165

ESMERALDA & CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 432/861125; identificação de pessoa colectiva n.º 501748342;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 84/20011214.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor
nominal de 4750 euros pertencente ao sócio Carlos Miguel Vicente
dos Santos e outra de valor nominal de 250 euros pertencente ao sócio
Leonel Carlos Cruz dos Santos.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248164

BAMBU � PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 868/860910; identificação de pessoa colectiva n.º 501711295;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/20020125.

Certifico que, foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros, e é formado por duas: uma de valor nominal de 4500 euros
pertencente ao sócio Francisco José de Sousa Graça e outra de 500 euros
pertencente à sócia Isabel Mafalda Neto Herminio Demant.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248163

ELECTRO ASES REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 786/860827; identificação de pessoa colectiva n.º 501707220;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 186/20011228.
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Certifico que, foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros inteiramente realizado, e
corresponde a soma de duas quotas iguais de 2 500 euros cada uma,
pertencendo uma ao sócio António da Silva Almeida e outra ao sócio
José Manuel Guisado Fusco a cada sócio.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248162

ARNAUD � LOGIS (LOGISTICA E TRANSPORTES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 428/861125; identificação de pessoa colectiva n.º 500557403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 32 e 33/20030521.

Certifico que, foi registado:
Cessação das funções do gerente, por renúncia em 20 de Janeiro de

2003;
Designação de gerentes, por deliberação de 20 de Janeiro de 2003:
Raul Agostinho Monteiro da Silva Santos;
David Ricardo Cabral Fernandes; e
Fernando Manuel Lourenço Jorge.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000248288

ENCOMAR � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 075/870211; identificação de pessoa colectiva n.º 501792880;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 38/20020129.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000, integralmente realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrituração, e corresponde à soma
das quotas das sócias: duas quotas de 6250 euros cada e uma quota de
2500 euros, pertencentes à sócia MAQUIVIL � Equipamentos
Industriais, S. A., e uma quota de 10 000 euros pertencente à sócia
EDILMAC � Equipamentos Industriais e Obras Públicas, L.da.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005410101

ARMAZÉNS DAS ILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 470/861128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501749055; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 99/
20020326.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios, António
Ferreira Rebelo e Valentina Júlia de Freitas.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005410110

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GAPROBRA � GESTÃO E PROMOÇÃO DE OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 670/890606; identificação de pessoa colectiva n.º 500773661;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 34/20031210.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Projecto de cisão e cisão/fusão, por desta que de parte de patrimó-

nio, para a constituição de nova sociedade, e incorporação em so-
ciedade já constituída;

Sociedade cindida � GAPROBRA � Gestão de Promoção de
Obras, S. A.;

Sociedade incorporante: ARVM � Consultoria e Manutenção de
Imóveis, L.da, com sede na Rua da Junqueira, 362, Lisboa;

Aumento de capital na sociedade incorporante para 40 000 euros;
Sociedade a constituir � Lagoa do Pato � Imobiliária e Servi-

ços, S. A;
Sede: Lisboa, Rua da Junqueira, n.º 372, freguesia de Santa Maria de

Belém;
Objecto: a compra e venda de imóveis, a promoção imobiliária e a

prestação de serviços de manutenção e administração imobiliária;
Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada;
Aprovado em 4 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2003190864

GLORILUZ � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 947/810508; identificação de pessoa colectiva
n.º 501216553; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 52/
20030131.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2001019246

GASPAR & MIRA CABAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 773/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501257330; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/
20030707.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º;
Reforço: 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das quotas;
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas, uma pertencente ao sócio José
Amaro Mira Cabaço no valor nominal de 2500 euros, outra perten-
cente à sócia Maria da Glória Marques Gaspar, no valor nominal de
1750 euros, e outra pertencente ao sócio Ricardo Gaspar Mira Cabaço,
no valor nominal de 750 euros.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2005453129
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LISOP � SOCIEDADE DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS
E COMÉRCIO DE IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 230/810825; identificação de pessoa colectiva n.º 501193138;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/20030305.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço DE capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º;
Reforço: 750 000 euros, realizado em dinheiro, pelo sócio José

Manuel Gamelas Pereira Zagallo;
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes de escrituração social, é de 1 500 000 euros, re-
presentado por duas quotas, uma no valor nominal de 1 125 000 euros
pertencente ao sócio José Manuel Gamelas Pereira Zagallo, e outra
no valor nominal de 375 000 euros pertencente à sócia Sara Navega
Vasconcelos Magro Zagallo.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2005453110

GACO � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 145/810724; identificação de pessoa colectiva n.º 501189513;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030702.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 18 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2005453102

FILIMATE � SOCIEDADE EUROPEIA DE SOLOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47/881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502054425;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20031024.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e

5.º e n.º 1 do 6.º:
Reforço: 500 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abai-

xo mencionados com as quantias respectivamente de 125 000 euros
e 375 000 euros;

Gerente designado: Leonel Fernandes Filipe, residente Rua de Joa-
quim Agostinho, lote 25, 1.º, esquerdo, Lisboa;

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a execução de pavimentos industriais,
indústria de construção civil e obras públicas e transportes rodoviári-
os ocasionais de mercadorias de âmbito nacional.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 000 000 euros, já realizado, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 500 000 euros, pertencentes uma a
cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo das pessoas que forem nomeadas em assembleia
geral que serão ou não remunerados.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escrituraria-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Pontes. 2004247142

NEORAIL � EMPREITADAS DE METROPOLITANO A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36/20030721; identificação de pessoa colectiva n.º 506626920;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20030721.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

Estatutos do Agrupamento Complementar de Empresas NEO-
RAIL � Empreitadas de Metropolitano, A. C. E.

ARTIGO 1.º

Denominação, composição e sede

1 � O agrupamento denomina-se NEORAIL � Empreitadas de
Metropolitano, A. C. E., e é composto pelas seguintes agrupadas:

NEOPUL � Sociedade de Estutos e Construções, S. A., com sede
na Rua de Amílcar Cabral, 26, em 1750-020 Lisboa, número de iden-
tificação de pessoa colectiva 501378375, matriculada na Conservató-
ria do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 3371 (Sintra), com o
capital social de 6 250 000 euros;

PROMORAIL � Tecnologias de Caminho de Ferro, S. A., com sede
na Rua de Angola-Zona Industrial, lote 16, 7400-213 Ponte de Sôr,
número de identificação de pessoa colectiva 501892303, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sôr sob o n.º 164,
com o capital social de 1 500 000 euros.

2 � O agrupamento tem a sua sede na Rua Amílcar Cabral, n.º 26,
1750-020 Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O Agrupamento tem por objecto a execução da empreitada
de execução da empreitada de instalação de via nos troços PO-FA
para o Metropolitano de Lisboa, e outras que venham a ser adjudicadas
ao agrupamento.

2 � O agrupamento tem como finalidade acessória a realização e
partilha de lucros resultantes da sua actividade.

ARTIGO 3.º

Duração

1 � O início do agrupamento conta-se a partir da data da sua
constituição e durará até que hajam terminado todas as responsabili-
dades, quer do agrupamento perante terceiros, quer das agrupados entre
si, resultantes da execução do seu objecto.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O agrupamento não tem capital.
2 � A prossecução do objecto do agrupamento será levada a efei-

to mediante contribuições das agrupadas, nos termos dos arti-
gos seguintes.

ARTIGO 5.º

Participações das agrupadas

As agrupadas participam nos encargos e resultados do agrupamen-
to de acordo com as seguintes percentagens:

NEOPUL � Sociedade de estudos e Construções, S. A. � 50%;
PROMORAIL � Tecnologias de Caminho de Ferro, S .A. �50%.

ARTIGO 6.º

Contribuições para o agrupamento

Cada agrupada contribuirá para o funcionamento e a prossecução
do objecto do agrupamento mediante a colocação de meios financei-
ros à disposição deste, o fornecimento de materiais ou recursos hu-
manos ou a prestação de serviços, na proporção das respectivas par-
ticipações, e consoante a deliberação do conselho de administração
ou da assembleia geral, consoante os casos, nos termos do regulamen-
to interno a que se refere o artigo 16.º
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ARTIGO 7.º

Responsabilidades por obrigações do agrupamento

As agrupadas respondem solidariamente perante terceiros pelas
obrigações do agrupamento, salvo cláusula em contrário inscrita nos
contratos celebrados com credores determinados.

ARTIGO 8.º

Assembleia gral

1 � As agrupadas deliberam em assembleia geral, em que se farão
representar mediante credencial, para cada sessão específica, a apre-
sentar no acto da reunião, dispondo cada uma de um número de votos
proporcional à sua participação no agrupamento, contando-se um voto
por cada ponto percentual.

2 � A assembleia reúne ordinariamente no primeiro trimestre de
cada ano, para apreciar o relatório de gestão e as contas do exercício
correspondentes ao ano civil anterior e, extraordinariamente, a pedi-
do de qualquer das agrupadas.

3 � As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qual-
quer das agrupadas por meio de carta registada, telex ou telefax,
expedidas com a antecedência mínima de oito dias, com menção da
ordem de trabalhos.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre as matérias que
por lei lhe estejam reservadas, nomeadamente:

a) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício;
b) A alteração dos estatutos;
c) A aprovação e alteração do regulamento interno;
d) A nomeação do fiscal único;
e) A distribuição dos lucros e o tratamento dos prejuízos;
f) A entrada de membros para o agrupamento;
g) Exclusão das agrupadas ou redução das suas participações;
h) Cessão de participação entre membros do agrupamento;
i) A dissolução e a liquidação do agrupamento;
j) Montantes dos recursos financeiros a solicitar a cada agrupada e

prazos para a sua efectivação;
l) Obtenção de financiamentos bancários ou similares paro o A. C. E.;
m) Nomeação de mandatários do A. C. E.;
n) Modificação e rescisão do contrato de empreitada que constitui

objecto do A. C .E..
2 � Todas as deliberações da assembleia geral serão tomadas por

unanimidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 � Quando houver que deliberar sobre a exclusão ou redução da

participação de qualquer agrupada, aquela sobre a qual impenda a mesma
deliberação, a que se refere a alínea g) do n.º l, fica impedida de exer-
cer o direito de voto.

ARTIGO 10.º

Deliberações unânimes e assembleias universais

O disposto nos artigos anteriores não prejudica a possibilidade de
as agrupadas tomarem deliberações unânimes por escrito, e bem as-
sim de se reunirem em assembleia geral sem observância das formali-
dades prévias, desde que todas estejam presentes ou representadas e
todas manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibe-
re sobre determinados assuntos.

ARTIGO 11.º

Composição do conselho de administração

1 � O agrupamento será administrado e representado por um con-
selho de administração, composto por quatro membros, sendo no-
meados dois representantes por cada agrupada.

2 � Os representantes das agrupadas serão designados e livremen-
te substituíveis por aquelas.

3 � Os membros do conselho de administração não têm direito a
remuneração.

ARTIGO 12.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de dministração reunirá sempre que for convoca-
do pelo respectivo presidente ou por outro dos administradores.

2 � As reuniões serão convocadas por escrito, com a antecedên-
cia adequada.

3 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador.

ARTIGO 13.º

Competência do Conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração praticar todos os ac-
tos tendentes à realização do objecto do agrupamento que a lei ou os
estatutos não reservem à assembleia geral, e representá-lo em juízo e
fora dele.

2 � O agrupamento fica obrigado pelas assinaturas de dois admi-
nistradores, sendo um nomeado pela NEOPUL e outro pela
PROMORAIL, ou de um administrador e de um procurador ou de dois
procuradores constituídos nos termos legais.

ARTIGO 14.º

Fiscal único

A fiscalização do agrupamento competirá a um fiscal único, que
poderá ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de reviso-
res, a nomear pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Contabilidade

O agrupamento terá contabilidade própria, elaborada em termos
semelhantes aos das sociedades comerciais.

ARTIGO 16.º

Organização interna do agrupamento

A organização interna do agrupamento e as relações com e entre
as agrupadas reger-se-ão por um regulamento próprio, a aprovar pe-
las agrupadas.

ARTIGO 17.º

Partilha dos lucros

Os lucros líquidos eventualmente apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas as quantias que a assembleia geral destinar à forma-
ção ou reforço de reservas ou provisões, terão o destino que lhe for
dado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Saída do agrupamento

1 � Qualquer agrupada pode exonerar-se nos casos previstos na
lei e ainda por acordo unânime de todas elas.

2 � A exclusão de qualquer agrupada tem lugar quando se verifique
o incumprimento das suas obrigações e nos demais casos e termos
previstos no lei.

3 � A exoneração ou exclusão não extinguem as obrigações e
responsabilidades do exonerado ou excluído perante o agrupamento,
os demais membros ou terceiros, resultantes de quaisquer contratos
celebrados pelo agrupamento antes da data em que a exoneração ou
exclusão produzam efeitos.

ARTIGO 19.º

Dissolução do agrupamento

A dissolução e liquidação do agrupamento terá lugar depois de cum-
prido o respectivo objecto, nos termos dos artigos segundo e terceiro.

ARTIGO 20.º

Convenção de arbitragem

1 � Todos os litígios emergentes deste regulamento, nomeadamen-
te os que resultem da sua interpretação, aplicação ou integração, se-
rão em primeira instância resolvidos através de conciliador escolhido
pelas agrupadas.

2 � Caso não seja possível chegar a entendimento nos termos do
número anterior, os litígios serão cometidos à decisão de árbitros,
aplicando-se o disposto no Decreto-Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

3 � Se as agrupadas não nomearem o seu árbitro no prazo de
20 dias a partir da data em que qualquer uma delas for para tanto
notificada pelo outra, pode a parte não faltosa recorrer livremente
ao Tribunal Comum da Comarca de Lisboa.

ARTIGO 21.º

Designação dos administradores

Ficam desde já designados para o triénio 2003/2005 os seguintes
administradores, sem prejuízo do estipulado no n.º 2 do artigo 11.º:

Eng. Maria Luísa da Cunha Paredes Resino (presidente), nomeado
pela NEOPUL;
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Eng. José Manuel Ferreira Garcia, nomeado pela NEOPUL;
Eng. Arménio Bonacho Costa, nomeado pela PROMORAIL;
Eng. António Manuel Morais Caldas Castel-Branco, nomeado pela

PROMORAIL.

ARTIGO 22.º

Disposições transitórias

O conselho de administração fica desde já autorizado, nos termos
do artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais:

a) A celebrar com a Metropolitano de Lisboa, E. P., o contrato de
empreitada que constitui o objecto do agrupamento;

b) Celebrar com quaisquer terceiros os contratos que se mostrem
necessários designadamente de fornecimento de equipamentos e ou
de materiais, bem como de subempreitada ou afins, tendo em vista as
necessidades de realização do objecto do agrupamento;

c) A abrir e movimentar contas bancárias em qualquer instituição
de crédito.

Conforme o original

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001086326

I. U. P. E. � INFRAESTRUTURAS URBANAS, PROJECTOS
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 224/881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502075414;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20030711.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002359792

HOTÉIS BELVER � SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 280/891003; identificação de pessoa colectiva n.º 502085266;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

triénio 2003/2005, por deliberação de 2 de Julho de 2003.
Conselho de administração: presidente � Manuel António da Cos-

ta Fernandes; administrador delegado � João Miguel de Melo da
Silveira Botelho; vogal � José Teodoro dos Santos Teles, Rua de São
João da Mata, 132, 2.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Maria, Mesquita e Associado, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida do Infante Santo, 40.º, 1.º,
direito, Lisboa; suplente � Maria Fernanda Rodrigues Fernandes, re-
visor oficial de contas, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 59,
6.º, E, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453153

FECOFAR � FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS
DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, FEDERAÇÃO

DE COOPERATIVAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 349/851227; identificação de pessoa colectiva n.º 501577904;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 10/20030908.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação da direcção para o triénio 2003-2005, por deliberação

de 26 de Março de 2003.
Presidente: José António Rodrigues Amorim, Rua Manuel Marques,

lote 5, 4.º, direito, Lisboa; secretário: António Canaveira Paula de

Campos; e tesoureiro: António Maria Pereira de Menezes Nogueira,
Rua Augusto Gil, 110, Porto.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002944725

GURAL � GABINETE DE URBANIZAÇÃO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 600/800819; identificação de pessoa colectiva n.º 501059490;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 28-28(OF)/20030829.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de Maria Fernandes Mesquita, por renúncia,

em 20 de Outubro de 1987.
Nomeação de gerente, por deliberação de 29 de Agosto de 2003,

que ratificou a deliberação de 20 de Outubro de 1987, José Cunha
Nabais, Rua da Cidade da Beira, 68, 7.º, B, Olivais.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248222

GURAL � GABINETE DE URBANIZAÇÃO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 600/800819; identificação de pessoa colectiva n.º 501059490;
inscrição n.º 4/20030724.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005969583

HIPERTÉCNICA � CENTRO TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 572/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502150874;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/20030820.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José António Ferreira de Sousa,

por ter renunciado, em 10 de Novembro de 1999.
Nomeação de gerente, por deliberação de 10 de Novembro de 1999,

Cristina Maria Rebouta de Sousa Robalo, Alameda Fernão Lopes, 23,
11.º, A, Miraflores, Algés.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003605703

JOSÉ ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 464/800623; identificação de pessoa colectiva n.º 500999708;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20031119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Agosto de 2003,

José Pedro dos Santos Alexandre, Rua do Barril de Baixo, 43, Barril,
Carvoeira.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005969923
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INSTITUTO DE BELEZA GOIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 592/801226; identificação de pessoa colectiva n.º 501118063;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 37/20030221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada sócio, Ana Paula Ferreira Fernandes e Paulo Jorge
Carvalheiro Martins.

ARTIGO 6.º

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, com dispensa de caução,
e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, os sócios Ana Paula Ferreira Fernandes e Paulo Jor-
ge Carvalheiro Martins.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002932468

G. T. G. C. � GABINETE TÉCNICO DE GESTORES
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 331/800912; identificação de pessoa colectiva n.º 500604070;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/20030617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453080

GEOTRADERS � CONSULTORES E OPERADORES
DE COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 271/800814; identificação de pessoa colectiva n.º 500934746;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 33/20030130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Janeiro de 2003,

António José Catarino Baptista da Costa, Rua do Monte Leite, 2,
rés-do-chão, frente, Estoril.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001183976

JOÃO MATA � GESTÃO DE RISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 100/800618; identificação de pessoa colectiva n.º 500989346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 7 e 8/20030717.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Ernesto Rodrigues Victor e José

Oliveira Gonçalves Pedro, por terem renunciado, em 23 de Junho de 2003.

Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Junho de 2003,
Luís Miguel Pantoja Mata, Rua dos Ranunculos, lote 155 042, caixa
135, Herdade da Aroeira, Charneca de Caparica.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003481176

HCI � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 558/791205; identificação de pessoa colectiva n.º 500929289;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 28/20030930.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão-fusão, por destaque de parte do património da

sociedade cindida para o incorporar em cada uma das sociedades
incorporantes.

Sociedade cindida: HCI � Construções, S. A.
Sociedades incorporantes: IMOCOMÉRCIO � Sociedade Imobiliá-

ria, S. A., com sede na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 131,
Lisboa; e HÉLI � Sociedade de Gestão Imobiliária, S. A., com sede
na Rua de Pêro da Covilhã, 7, Lisboa.

Aumento de capital nas sociedades incorporantes com as quantias,
respectivamente, de 8 000 000 de euros e 1 600 000 euros.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248220

HCI � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 558/791205; identificação de pessoa colectiva n.º 500929289;
inscrição n.º 30/20030512.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006379437

JOÃO MATA � GESTÃO DE RISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 100/800618; identificação de pessoa colectiva n.º 500989346;
inscrição n.º 16/20030806.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003498931

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. MANUEL REYMÃO PINTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 676/810202; identificação de pessoa colectiva n.º 500831211;
inscrição n.º 19/20021122.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003480846

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 397/710723; identificação de pessoa colectiva n.º 500155321;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/20020219.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 55 � 5 de Março de 2004 5192-(149)

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, tituladas em
nome dos sócios José Carlos da Conceição e José Pedro Silva da
Conceição, que em conjunto são herdeiros, sem determinação de par-
te ou direito.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248300

NIRAM � REPRESENTAÇÕES E TRÂNSITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 242/730220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202273; inscrição n.º 5/20020313.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e
2000.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248299

JOSÉ PLÁCIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 594/720705; identificação de pessoa colectiva n.º 500159181;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 107/20020321.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por três quotas, sendo uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Sousa Plácido, outra de
1500 euros, pertencente também ao sócio Carlos Alberto Sousa Plá-
cido, e outra de 500 euros, pertencente ao sócio José da Conceição
Ventura.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248298

FOTOGRAFIA PINTO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 306/19661130; identificação de pessoa colectiva n.º 500458782;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 34/20020408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 1 103 615$, em dinheiro, subscrito pelos sócios, em par-

tes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3750 euros,
pertencente cada uma delas a cada um dos sócios, Francisco Jorge
Esperança Júnior e António Alberto Fernandes Pedro.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998,
1999 e 2000.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 1000248297

LEITARIA FLOR DO TERREIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 838/19740507; identificação de pessoa colectiva n.º 500373213;
inscrição 4; número e data da apresentação: 72/20020306.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 602 412$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, perten-
cendo uma a cada sócio: 1) José Teles de Menezes Barbosa; e 2) Maria
do Céu Gomes Pereira.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 1000248296

GONÇALVES BELO � CENTRO DE ENFERMAGEM
PERMANENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 743/19740408; identificação de pessoa colectiva n.º 500358346;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/20020401.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros,
pertencendo uma a cada sócio: 1250 euros, Ermezinda Fernandes
Temporão Pais, João António Temporão Pais e a Cristina Maria
Temporão Pais de Carvalho, sem determinação de parte ou direito;
Valentim Capelo Saraiva, 1250 euros; Epifânio Rodrigues Rocha,
1250 euros; e António Manuel Branco Machado, 1250 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 1000248295
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F. NUNES MORÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 685/19670414; identificação de pessoa colectiva n.º 500348200;
inscrição 6; número e data da apresentação: 39/20020308.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 80 193 764$, em dinheiro, pelos sócios, na proporção das

suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, de
402 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de
325 620 euros, do sócio Joaquim Nunes Morão e outra de 76 380 euros,
da sócia Maria da Conceição Monteiro Nunes Morão.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 1000248294

GONÇALVES & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 127/790124; identificação de pessoa colectiva n.º 500831384;
inscrição 6; número e data da apresentação: 28/20020219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 202 410$ em dinheiro e subscrito pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e
corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nominal de
4875 euros, pertencente ao sócio José Manuel Gonçalves, e outra de
valor nominal de 125 euros, pertencente à sócia Lia Maria Gonçal-
ves Paulo.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248292

GAIN � GRUPO DE APOIO À INDÚSTRIA NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 845/781110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500808317; inscrição n.º 9/20020410.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248291

GAIN � GRUPO DE APOIO À INDÚSTRIA NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 845/781110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500808317; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20030409.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Jorge Barradas, 16, A/B, fregue-

sia de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002957835

ICL PORTUGAL � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 713/770623; identificação de pessoa colectiva n.º 500646791;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 57/20020305.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de revisor oficial de contas, por deliberação de 29 de

Junho de 2001, João Augusto e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Avenida da Praia da Vitória, 71, A, 11.º, Lisboa;
suplente: João Paulo da Silva Pratas.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453021

HORIZONTE TEJO � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 78/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504619160;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação da direcção, por deliberação de 30 de Dezembro de 2001,

para o triénio 2002/2004.
Presidente: António Joaquim do Fundo Taveira.
Vice-presidente: António Maria do Patrocínio Laranjeiro.
Vogal: José Carlos Cardoso Garcêz.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453137

JOAQUIM GOMES & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 555/19751106; identificação de pessoa colectiva n.º 500367493;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição 7; número e data da
apresentação: 133/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios, na proporção das

quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é for-
mado por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma ao só-
cio Joaquim Gomes Alves, e outra de igual valor, pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito, a Joaquim Gomes
Alves, Rui Alberto Leal Alves, Susana Gabriela Leal Alves Fernandes
e Fernando Miguel Leal Alves.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000248161
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JOVIALVA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 726/890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502186119;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20020523.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248160

G. I. E. F. � GABINETE INTERNACIONAL DE ESTUDOS
E FINANCIAMENTOS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 228/780527; identificação de pessoa colectiva
n.º 500768757; inscrições n.os 26 e 27; números e datas das apre-
sentações: 36/20021127 e 196/20030227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatários.
Liquidatários: Victor Manuel Carmona Costa e Luís Miguel Rosa

Alberto.
Prazo para a liquidação: 3 anos.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001020252

LUSALITE � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE FIBRO-CIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 207/780523; identificação de pessoa colectiva n.º 500170878;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 8/20030128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatário, em 20 de Dezembro de 2002.
Liquidatário: Jorge Abecassis.
Prazo para a liquidação: 3 meses a contar de 20 de Dezembro de

2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001183615

INTERLAGO � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 038/780419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500760012; inscrição n.º 20/20030630 e inscrição n.º 21; nú-
mero e data da apresentação: 33/20030630.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade anónima e alteração total do contra-

to, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de INTERLAGO � So-
ciedade Internacional de Gestão e Organização de Empresas, S. A., e
tem a sua sede na Rua Castilho, 75, 1.º, direito, freguesia de São
Mamede, concelho de Lisboa e, começando a sua actividade desde hoje,
durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode
ser alterado o local da sede, dentro do concelho ou para concelho
limítrofe, e estabelecidas e encerradas sucursais, filiais, agências, dele-
gações, ou outras formas de representação que forem convenientes,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de escritórios e locais
comerciais em imóveis próprios ou alheios e a prestação de serviços
de organização e gestão a empresas comerciais ou a quaisquer entida-
des privadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 246 906 euros e está representado por
246 906 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas, representadas por títulos de 1, 5,
10, 25, 50, 100, 1000 e 5000 acções.

ARTIGO 4.º

1 � As transmissões entre vivos, totais ou parciais, de acções são
livres apenas entre os sócios.

2 � Para quaisquer não sócios as transmissões entre vivos, depen-
dem do consentimento da sociedade, a prestar por deliberação da
assembleia geral, na qual pode votar o sócio que pretenda transmitir
a acção.

ARTIGO 5.º

1 � No caso de cessão de acções a estranhos, a sociedade, se a
consentir, terá direito de preferência.

2 � O prazo para a sociedade deliberar, em assembleia geral, sobre
a preferência é de 60 dias a contar do pedido escrito do consentimen-
to, que obrigatoriamente mencionará os elementos essenciais da ces-
são, podendo os sócios não cedentes exercer o seu direito nos 30 dias
seguintes.

ARTIGO 6.º

1 � No caso de falecimento, interdição ou dissolução de qualquer
dos sócios, a sociedade poderá deliberar a amortização ou aquisição
das suas acções, salvo se os herdeiros do falecido, ou representantes
do incapaz, já forem eles sócios.

2 � A amortização ou aquisição será obrigatoriamente feita se os
herdeiros ou representantes não pretenderem permanecer na sociedade.

3 � Os herdeiros deverão comunicar a transmissão das acções a
seu favor dentro do prazo de 30 dias a contar do óbito, e dentro desse
prazo, nomearão um que os represente na sociedade, sob pena de não
poderem intervir na vida social até à divisão da acção, para a qual, se
não houver amortização ou aquisição, o consentimento da sociedade
fica desde já prestado.

4 � Os herdeiros deverão transmitir a sua vontade de permanece-
rem, ou não, na sociedade, dentro do prazo de 90 dias a contar do
óbito, deliberando esta sobre a amortização ou aquisição, se for caso
dela, dentro dos 90 dias posteriores, sem que nessa deliberação pos-
sam votar os herdeiros do sócio falecido.

5 � O disposto nos n.os 3 e 4 aplica-se a todos os casos de
compropriedade das acções, contando-se os prazos de 90 e 30 dias
desde a criação dela.

ARTIGO 7.º

Se, por divisão dos bens do casal de algum sócio, motivada por
divórcio ou separação, as acções vierem a caber ao seu cônjuge, a
sociedade poderá deliberar a amortização ou aquisição delas, dentro
do prazo de 90 dias a contar do conhecimento desse facto.

§ único. A sociedade tem igual direito de amortização ou aquisição
quando, por falecimento do cônjuge do sócio, as acções não fiquem a
pertencer a este.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir pelo valor do último
balanço aprovado a acção que, por qualquer forma, for apreendida,
desde que à apreensão não se deduza oposição ou que esta seja julgada
improcedente, bem como o poderá fazer se qualquer acção for dada
em penhor ou for sujeita a arrematação ou venda judicial.

ARTIGO 9.º

1 � Nos casos de preferência pela sociedade ou pelos sócios, pre-
vistos no artigo 5.º e nos de amortização ou aquisição, previstos nos
artigos 6.º e 7.º, o preço porque será exercida a preferência ou feita a
amortização ou aquisição será igual ao valor resultante da aplicação,
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ao valor nominal total da acções, do factor para o efeito anualmente
fixado na assembleia geral ordinária.

2 � A esse valor acrescerá unicamente o valor correspondente aos
lucros do exercício em curso e pelo tempo decorrido até à data do
exercício da preferência ou da amortização, valor esse determinado,
quanto a todo o ano, pela aplicação ao valor nominal das acções do
factor para o efeito também fixado nos termos do número anterior.

3 � Os factores referidos nos n.os 1 e 2 manter-se-ão enquanto
não forem substituídos, e só o podem ser na assembleia geral ordiná-
ria ou, fora dela, por acordo unânime e escrito de todos os sócios.

4 � Enquanto não forem alterados, esses factores serão de 1% para
a determinação do valor da acção e de 5% para os lucros anuais de
exercício.

5 � O preço da amortização ou aquisição ou do exercício da
preferência, determinados nestes termos, abrangem a acção, com todos
os bens e direitos a ela inerentes, incluindo a quota-parte nos fundos
de reserva, nada mais tendo os interessados a receber da sociedade ou
dos preferentes.

6 � O pagamento que o transmitente tiver a receber será feito,
no prazo de 3 anos, se o credor o pretender, por letras aceites pela
sociedade ou pelo adquirente, vencendo a dívida juros anuais à taxa de
redesconto do Banco de Portugal desde a data do facto que deu lugar
à transmissão ou amortização.

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade cabe a um conselho de administração
de três membros, eleitos quadrienalmente pelos sócios de entre ac-
cionistas um dos quais presidirá.

ARTIGO 11.º

1 � À administração serão concedidos os mais amplos poderes de
administração, incluindo os de confessar, desistir ou transigir em qual-
quer acção ou processo judicial.

2 � Para obrigar a sociedade bastará a assinatura de dois membros do
conselho de administração ou de um administrador e um procurador.

3 � A sociedade pode constituir procuradores, cabendo à adminis-
tração deliberar acerca dos poderes gerais ou especiais que lhe são
conferidos.

ARTIGO 12.º

A administração fica expressamente proibida de usar a designação
social ou obrigar a sociedade em negócios de favor, respondendo pes-
soalmente pelos prejuízos que a violação desta proibição cause à so-
ciedade.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
expedida com 15 dias de antecedência sobre a data em que devam ter
lugar se outras não forem as exigências de convocação impostas por lei.

2 � A carta será expedida para a última morada que os sócios
tenham indicado, por escrito, à sociedade, valendo essa morada para
todas e quaisquer comunicações que a sociedade faça aos seus sócios.

ARTIGO 14.º

As deliberações referidas nos artigos 1.º n.º 2, 4.º n.º 2 e 5.º n.º 2,
carecem de aprovação por maioria de 3/4 do capital social com direi-
to a voto.

ARTIGO 15.º

Os sócios poderão fazer-se representar por outro sócio, nas
assembleias gerais, mediante carta que será apresentada no início da
reunião.

ARTIGO 16.º

Aos lucros resultantes do balanço, feitas as deduções impostas por
lei, será dada a aplicação que for deliberada, por maioria simples, em
assembleia geral, podendo os mesmos não ser, total ou parcialmente,
distribuídos.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos estatuídos na lei e os ter-
mos da liquidação e da partilha serão regulados por deliberação toma-
da por 2/3 dos votos correspondentes ao capital social.

2 � Aos liquidatários pertencem, além das atribuições gerais men-
cionadas no artigo 134.º do Código Comercial, os poderes especiais
referidos nos parágrafos 1.º e 2.º desse preceito, que lhes ficam, desde
já, conferidos.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960063

JAIME & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 096/720222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147787; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição 8;
números e data das apresentações: 43 e 44/20030306.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Maria dos Anjos Gomes, por ter

renunciado em 10 de Outubro de 2000.
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º e nomeação de gerentes.
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Gerentes designados: José Carlos Gomes Fernandes e Maria Helena

da Costa Valado Fernandes.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio Américo Fernandes, e duas
iguais, no valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios José Carlos Gomes Fernandes e Maria Helena da Costa
Valado Fernandes.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960607

ISU � ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Ma-
trícula n.º 43 688/880713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500142742; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32 e inscri-
ção n.º 34; números e data das apresentações: 43 e 44/
20031118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, José Carlos Lopes Martins

e Jaime Amaral Anahory, por terem renunciado, em 26 de Setembro
2003.

Nomeação de dois administradores por cooptação, em 26 de Se-
tembro de 2003: Pedro Cardoso Marta de Lucena e Vale, Travessa do
Castro, 3, Lisboa; e Inácio António da Ponte Metello de Almeida e
Brito, Rua de Mário Botas, Parque das Nações, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004280000

FINALGARVE � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 405/710726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116393; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 19/
20030723.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

triénio 2003/2005, por deliberação de 2 de Fevereiro de 2003.
Conselho de administração: presidente � António Marques dos

Santos Cavaco; vogais � José Fernando Brochado de Morais; e José
Henrique Parente de Sousa Revés.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � Salvador Figueiredo Vás e
Lima, revisor oficial de contas, Rua da Cidade de Cabinda, 32, 4.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003480730
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JOSÉ, FERNANDO & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 262/710607; identificação de pessoa colectiva n.º 500369577;
inscrição 17; número e data da apresentação: 25/20030212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 2 do artigo 5.º e

aditado o artigo 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Aires Assunção Antunes e Sidalina Rosa da Costa
Antunes.

ARTIGO 5.º

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros, desde que a chamada seja
deliberada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade
do capital social.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000680879

LEITE & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 211/710521; identificação de pessoa colectiva n.º 500164606;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 4/20030715.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003480854

GASPAR MARIA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 148/710427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500356815; inscrição n.º 19/20030623.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002102708

GASPAR MARIA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 148/710427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500356815; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição 18;
números e data das apresentações: 13 e 15/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Paula Maria Moita Respeita Bar-

bosa, por ter renunciado em 24 de Abril de 2003.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º
Reforço: 120,22 euros, em dinheiro, subscrito por António Alberto

Gonçalves da Silva.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo
Alexandre Fernandes Barbosa e António Alberto Gonçalves da Silva.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Paulo Alexandre
Fernandes Barbosa, já nomeado gerente, e ao sócio António Alberto
Gonçalves da Silva, que fica, desde já, nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002086885

FERREIRA & VENTURA,
SOCIEDADE DE LIQUIDATÁRIOS JUDICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8826/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504576747;
inscrição n.º 8/20030709.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452866

HABITÉCNICA � EMPREENDIMENTOS
E GESTÃO IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 002/710311; identificação de pessoa colectiva n.º 500132801;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 38/20030707.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do administrador e fiscal único para o triénio 2003/

2005, por deliberação de 31 de Março de 2003.
Administrador único: António Sousa Ferreira.
Fiscal único: António Borges João Macedo e Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Professor Fernando Fon-
seca, 10, A, escritório 6, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452858

FORMATUS � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 679/20031001; identificação de pessoa colectiva n.º 505140284;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º n.º 1.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bombarda, 6, 3.º, fre-
guesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005790109
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FAFER � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS
E DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 47 511/
19741122; identificação de pessoa colectiva n.º 500108617; inscri-
ções n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 14 e 15/20030721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 13.º, n.º 1 do artigo 14.º

e artigo 22.º
Nomeação do fiscal único para o quadriénio de 2003/2006, por

deliberação de 26 de Março de 2003.
Efectivo: L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua Braancamp, 9, 2.º,
direito, Lisboa; suplente: Manuel Fernando de Andrade Borges, com
o mesmo domicílio, revisor oficial de contas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, que nesse caso será composto por três mem-
bros efectivos, e um ou dois suplentes, eleitos em assembleia geral ou
por qualquer outra forma prevista na lei.

ARTIGO 14.º

1 � Caso a fiscalização da sociedade seja exercida por um conse-
lho fiscal, este reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre, em
dia designado pelo presidente e, extraordinariamente, sempre que al-
gum dos seus membros o julgue conveniente e, ainda, a pedido do
conselho de administração, para dar o seu parecer sobre assuntos que
este lhe submeta.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração, autorizado pelo conselho fiscal, ou
pelo fiscal único, poderá resolver fazer adiantamentos, sobre lucros
no decurso de um exercício, nos termos da lei.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452220

FAFER � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS
E DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 511/19741122; identificação de pessoa colectiva n.º 500108617;
inscrição 24; número e data da apresentação: 11/20030612.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 26 de

Março de 2003, para o quadriénio 2003/2006.
Presidente: João Augusto Martins Jacinto.
Vogais: Otília Antunes Florêncio, Fernando Miguel Palhavã de

Matos Fernandes, Campo Pequeno, 81, 6.º, Lisboa.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452238

INJECTAUTO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 480/19741105; identificação de pessoa colectiva n.º 500139636;
inscrição 8; número e data da apresentação: 15/20020821.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 1 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452211

INTERCONTACTUS � PROMOÇÃO E VENDA
DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 377/19741011; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363005; averbamento n.º 2 à inscrição 5; número e data da
apresentação: 9/20030303.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Filomeno Gaspar Alves Pe-

reira, por ter renunciado, com efeitos a partir de 31 de Janeiro de 1997.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001015666

NOIVO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 901/730817; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202850; averbamento à inscrição n.º 4; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 40, 40(OF) e 41/20030422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Anastácio da Silva Pereira, por ter

renunciado em 5 de Março de 2003.
Cessação de funções da gerente Maria da Silveira Teixeira, por ter

renunciado em 5 de Março de 2003.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e

5.º e aditado o artigo 9.º
Reforço: 5000 euros, realizado em dinheiro, pelo sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro e nos demais valores constantes do activo social, representado por
três quotas, sendo uma do valor nominal de 5500 euros, do sócio José
Manuel Lopes Cartaxo; uma do valor nominal de 4000 euros, da sócia
Maria da Conceição Gomes Araújo Cartaxo; e uma do valor nominal
de 500 euros, da sócia Carla Marina Araújo Cartaxo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida pelos sócios José Manuel Lopes
Cartaxo e Maria da Conceição Gomes Araújo Cartaxo, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Por deliberação da assembleia geral tomada por maioria qua-
lificada, de três partes dos votos correspondentes à totalidade do ca-
pital social, poderão ser eleitos novos gerentes de entre os sócios ou
estranhos à sociedade.

3 � A sociedade considera-se validamente obrigada, em quaisquer
actos ou contratos, pela assinatura de um dos gerentes José Manuel
Lopes Cartaxo ou Maria da Conceição Gomes Araújo Cartaxo.

4 � No caso de serem eleitos outros gerentes, a sociedade obriga-
se com a assinatura de dois gerentes, sendo sempre uma delas a dos
gerentes mencionados no número anterior.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 50 000 euros, desde que assembleia
geral o delibere por maioria de 75% dos votos representativos de todo
o capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248248

FÉLIX & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 577/730524; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500110689; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição
n.º 33; números e data das apresentações: 21 e 22/20020506.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Carlos Nabais Correia, por

ter renunciado em 6 de Fevereiro de 2002.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5486,79 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 2194,71 euros,
pertencente ao sócio, José de Aguiar Fernandes; uma do valor nomi-
nal de 1097,36 euros, pertencente ao sócio, José Paulo Pereira de
Campos; uma do valor nominal de 648,44 euros; e uma do valor
nominal de 448,92 euros, ambas pertencentes à sócia, Maria da Gló-
ria Nabais Correia; uma do valor nominal de 324,22 euros; e uma de
224,46 euros, ambas pertencentes ao sócio, Emídio José Vivo Caeta-
no, constituindo a segunda seu bem próprio; e uma do valor nominal
de 548,68 euros, pertencente ao sócio José Fialho Caetano.

ARTIGO 5.º

1 � São gerentes os sócios, José Paulo Pereira de Campos, José de
Aguiar Fernandes e Emídio José Vivo Caetano.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002957126

FÉLIX & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 577/730524; identificação de pessoa colectiva n.º 500110689;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 48/20030416.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Emídio José Vivo Coelho, por ter

renunciado em 1 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248274

FÉLIX & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 577/730524; identificação de pessoa colectiva n.º 500110689;
inscrição n.º 34/20020710.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248273

NOVIMAGO � REJUVENESCIMENTO E ESTÉTICA
CAPILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 166/720308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165572; inscrição n.º 8/20030701.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248271

NOVIMAGO � REJUVENESCIMENTO E ESTÉTICA
CAPILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 166/720308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165572; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 41 e 41(OF)/20031106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de António Augusto de Aguiar,

150, F, 2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,98 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
19 951,92 euros, pertencentes à sócia Emília Joaquina Martins
Teixeira e outra de 4987,98 euros, pertencentes à sócia Maria da
Conceição Teixeira de Carvalho Ramos.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003552006

JOSÉ DOS SANTOS VICTORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 649/19660414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500501750; inscrições n.os 12 (prévia à n.º 10) e 13; números
e data das apresentações: 11 e 12/20030324.

Certifico que foi registado o seguinte:
Prévia à n.º 10: reforço de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 350 000$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salão Quionga � Barbearia, L.da e tem
a sua sede na Rua dos Heróis de Quionga, 74, em Lisboa, freguesia de
Penha de França.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros cada, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000990720

HIDROPROJECTO � ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 549/19670223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500134685; inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 22/
20030422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 28 de Março de 2003.
Conselho de administração para o quadriénio 2003/2006.
Presidente: António José de Almeida Rocha; vogais: Manuel Lei-

tão Correia da Piedade; Ana Paula Caeiro Ramalho de Oliveira Mo-
rais, Rua de Vasco da Gama, 22, 7.º, frente, Loures, designada para
exercer o cargo em nome próprio por CTH, Cooperativa dos Traba-
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lhadores da Hidroprojecto; Pierre-Henri Gaudriot; Anne Marie
Gaudriot; Christian Camille Boissavy, 35, Boulevard de Magenta,
75010 Paris; Philippe Meunier, 20, Rue Elie Jaloustre, 63360 Gerzat.

Fiscal único para o biénio de 2003/2004: efectivo: Ascensão, Go-
mes, Cruz & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
suplente: Patrício Viriato Cruz, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452157

GATE GOURMET PORTUGAL � SERVIÇOS DE CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 743/19650422; identificação de pessoa colectiva n.º 500198489;
inscrição n.º 31/20030730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001014376

FEIO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 423/19631121; identificação de pessoa colectiva n.º 500959382;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20021030.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Alcântara, 40, C, freguesia de

Alcântara, Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001127413

LIZETTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 416/19631119; identificação de pessoa colectiva n.º 501532110;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 29/20011030.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, o corresponde à soma de duas
quotas reais; uma do valor nominal de 4100 euros, pertencente ao
sócio António Martins de Jesus Salvado e a outra de 900 euros, do
sócio Paulo Alexandre Batalha de Melo Martins.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452084

LIDEL � EDIÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 218/19630810; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165491; inscrições n.os 26 e 30; números e data das
apresentações: 33 e Of. 30/20021021.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital.
Reforço: 200 000 euros, realizado quanto a 146 500 euros, através

de reservas, e quanto a 53 500 euros, através de dinheiro subscrito
por todos os sócios na proporção das suas quotas.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 1 200 000 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e nos diversos
valores do activo, é de 1 200 000 euros e corresponde à soma de sete
quotas: sendo uma de 360 000 euros, do sócio Frederico Carlos da Cruz
Annes; outra de 360 000 euros, da sócia Maria Helena da Silva Annes;
uma de 300 000 euros, do sócio Frederico Carlos da Silva Annes; uma
de 48 000 euros, da sócia Maria Manuela Martins Saraiva da Silva
Annes; uma de 60 000 euros, do sócio José Homem de Mello Colaço;
uma de 48 000 euros, do sócio José Alberto Marques Alves; e uma de
24 000 euros, da sócia Maria Rosa Pinheiro Martinho Manso.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452076

JOÃO CORREIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 131/19630712; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149348; averbamento n.º 12 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 44 e 45/20030311.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Manuel de Melo Caetano Ferreira,

por ter renunciado, em 7 de Março de 2001.
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 8.º
Capital: 5 000 000$.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração, repre-
sentado por duas quotas, uma do valor nominal de 4 900 000$, per-
tencente ao sócio Adelino Nunes Duarte, e uma de 100 000$,
pertencente à sócia Ana Sofia Pailho Nunes Duarte.

ARTIGO 8.º

A gerência, dispensada de caução, será exercida pelo sócio Adelino
Nunes Duarte, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo necessária e suficien-
te a sua assinatura para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000996221

J. CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 021/19630529; identificação de pessoa colectiva n.º 500492840;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/20030424.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 4.º e 5.º
Reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro pela sócia.
Gerente designada: Dulce Oliveira da Silva Martins.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
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1496,39 euros e outra no valor de 3503,61 euros, pertencentes ambas
à sócia Dulce Oliveira da Silva Martins.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos o não à sociedade, remunerados ou não, con-
soante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo fica
ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes a sócia Dulce Oliveira da
Silva Martins e a usufrutuária Silvina Nunes Rodrigues.

3 � A sociedade fica validamente obrigada, nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, em letras de favor, fiança, ou abonações.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452068

GEFEL � GABINETE DE ESTUDOS E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 993/19630516; identificação de pessoa colectiva n.º 500126089;
inscrições n.os 24 e 25; número e data da apresentação: 19/20030722.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por delibe-

ração de 30 de Junho de 2003, para o triénio 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel da Costa

Freitas; administrador-delegado � Caetano Maria Reinhardt Beirão
da Veiga; vogais � Henrique Jorge Lima e Silva da Mota; João Carlos
de Sommer Pereira Cardoso Salgado; e Carlos Alberto Monteiro
Catanas, Rua de Maria Veleda, 3, 7.º, G, Lisboa, designado por
TECPROENG � Técnica e Projectos de Engenharia, L.da, com sede
na Rua do Major Neutel de Abreu, 18, D, Lisboa, para exercer o car-
go em nome próprio.

Fiscal único: efectivo � Matos & Gil, Nunes Cameira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua Anchieta, 21, 3.º, direito, Lis-
boa; suplente � Luís Borges da Assunção, revisor oficial de contas,
Rua de Lúcio de Azevedo, 17, 7.º, esquerdo, Lisboa.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003481249

LUÍS SIMÕES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 934/19630423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544727; inscrição n.º 15/20030721.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452050

J. ERNESTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 706/770622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500647666; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrições
n.os 26 e 29; números e data das apresentações: 31, 34 e 34(OF)/
20030310.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 35 000 euros, realizado em dinheiro, pelas sócias, em

partes iguais.
Cessação de funções das gerentes Ana Paula de Oliveira Loureiro

de Almeida e Maria de La Salete Lourenço Grade Richart, por terem
renunciado em 12 de Dezembro de 2002.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º n.º 1.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
20 000 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, Ana
Maria Fiel Bastos Pereira e Carla Rute Garcia Bastos Faria, desde já,
designadas como gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014317

FITACOM � MATERIAL PARA MECANOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 313/770329; identificação de pessoa colectiva n.º 500644314;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20030728.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Zita Martins Lopes Ferreira,

por ter renunciado em 7 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453005

GEPU � GABINETE DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 920/730821; identificação de pessoa colectiva n.º 500126437;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20021203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452980

LIMA MAYER & CORONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 089/19740705; identificação de pessoa colectiva n.º 500165807;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20030303.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000684858

J. CARTAXO � FABRICAÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 953/19740604; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500144036; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 22/
20030708.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 22 de Janeiro de 2003,

Sónia Sofia da Fonseca Simões Roque Guerreiro Cadete, Rua dos
Soeiros, 336, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003480609

LATRATORIA � TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 767/19740411; identificação de pessoa colectiva n.º 500161860;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 40/20030506.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Reforço: 50 841,48 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios menciona-

dos em 1.º a 5.º lugar, com as quantias, respectivamente, de 33 555,37 euros,
5084,15 euros, 5084,15 euros, 2033,66 euros e 5084,15 euros.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente realizado, é de 400 000 euros,
sendo de 264 000 euros, a quota da sócia Sociedade Comercial Silvas
(Primos), S. A; e de 40 000 euros, a quota dos sócios Carlos Alberto
dos Santos Lourenço e Ana Teresa da Silva Santos Lourenço Caeta-
no; de 40 000 euros, a quota da sócia Catarina Tavares Paulo Flores;
de 16 000 euros, a quota do sócio Manuel Vítor Matias de Brito
Gerardo; e de 40 000 euros, a quota do sócio Juan Muñoz Torrabadella.

2 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002939330

LATRATORIA � TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 767/19740411; identificação de pessoa colectiva n.º 500161860;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 31/20030320.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Capital: 349 158,82 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
349 158,52 euros, sendo de 265 360,48 euros, a quota da sócia, Socieda-
de Comercial Silvas (Primos), S. A.; de 34 915,85 euros, a quota perten-
cente em comum e de forma indivisa ao sócio Carlos Alberto dos Santos
Lourenço e à sócia Ana Teresa da Silva Santos Lourenço; de
34 915,85 euros, a quota da sócia Catarina Tavares Paulo Flores; e de
13 966,34 euros, a quota do sócio Manuel Vítor Matias de Brito Gerardo.

2 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002961662

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS JOSÉ MATIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 747/19740409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500141070; inscrição n.º 24/20020924.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452181

GAPROBRA � GESTÃO E PROMOÇÃO DE OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 670/890606; identificação de pessoa colectiva n.º 500773661;
inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22/20030709; número e data da
apresentação: 24/20030704.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio 2003/2005, por deliberação de 26 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Artur Pinto Ravara.
Vogais: Vítor Manuel Hipólito da Silva Mateus e José Alberto Leal

Arrobas da Silva.
Fiscal único: Espírito Santo & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Avenida dos Estados Unidos da
América, 97, 6.º, direito, Lisboa; suplente: Luís Filipe Pinto Gonçal-
ves da Cruz, revisor oficial de contas, com o domicílio anterior.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453161

IMOSERVIÇOS � SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1023/891102; identificação de pessoa colectiva n.º 502239735;
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17/20031105; número e data da
apresentação: 49/20031023.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do

artigo 3.º e aditado o n.º 7; n.º 5 do artigo 5.º
Reforço: 496 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 750 000 euros, e está representado em
750 000 acções, do valor nominal de 1 euro cada uma e encontra-se
integralmente subscrito e realizado a dinheiro.

2 � As acções da sociedade são ao portador ou nominativas, reci-
procamente convertíveis, conforme for deliberado pelos accionistas
e poderão ser representadas em títulos de 1 até 750 000 acções, sen-
do permitida a sua concentração e divisão a todo o tempo à escolha
e a expensas do titular.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)
6 � (Mantém-se.)
7 � O conselho de administração da sociedade poderá deliberar,

livremente, o aumento do capital social, em dinheiro até ao valor,
por aumento de 1 000 000 de euros, sem dependência de deliberação
prévia dos accionistas.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � A sociedade vincula-se em todos os actos e contratos:
a) Pela assinatura ou intervenção do presidente do conselho de

administração;
b) Pela assinatura ou intervenção de dois administradores;
c) Pela assinatura ou intervenção de um administrador, em cum-

primento de deliberação do conselho de administração;
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d) Pela assinatura ou intervenção de administrador-delegado, den-
tro dos limites da delegação do conselho;

e) Pela assinatura ou intervenção conjunta de dois procuradores da
sociedade com poderes para o efeito.

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

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referente à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002468974

G. I. I. P. � GABINETE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1205/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502192569;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/20030502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Capital: 120 000 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo men-

cionados, com as quantias, respectivamente, de 92 400 euros e 27 600 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 125 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
92 500 euros, pertencente à sócia Maria Ruth Simões Dias, e uma de
32 500 euros, pertencente ao sócio João Gabriel Viana de Sousa Morais.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002938547

G. I. I. P. � GABINETE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1205/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502192569;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20030814.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua da Alegria, 122, B, freguesia de São

José, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003235736

G. I. I. P. � GABINETE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1205/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502192569;
inscrição n.º 10/20030630.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003235671

IMOTRÊS - F � COMÉRCIO DE MÓVEIS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 925/890929; identificação de pessoa colectiva n.º 502226277;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20030915.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 1.º,

2.º, e n.º 1 do 8.º
Capital: 195 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios, pro-

porção da quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IMOTRÊS - F � Comércio
de Móveis e Imóveis, L.da, tem a sua sede à Rua de Firmino Miguel,
torre 2, 1.º, A, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de móveis, têxteis e
artigos decorativos e comércio de móveis e imóveis.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio José Custódio
Carvalho de Almeida.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e corresponde à soma de três quotas:

a) duas de valor nominal de 10 000 euros, de que são titulares uma
o sócio José Custódio Carvalho de Almeida, e outra a sócia Margarida
Rosa da Conceição Luís de Almeida, e

b) outra de valor nominal de 180 000 euros, pertencente ao sócio
José António Luís de Almeida.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005944718

FINOVA � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1080/891127; identificação de pessoa colectiva n.º 502250100;
inscrições n.os 23 e 24; número e datas da apresentação: 2/
20030903.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002, foi ainda registado
o seguinte:

Nomeação do fiscal único e suplente para o biénio 2003/2004, por
deliberação de 25 de Fevereiro de 2003.

Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa;
suplente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de
contas, Rua de António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005969982

GA.AR � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 880/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502219246;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 29 e 30/20031226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Armando de Matos Salgueiro, por

ter renunciado, em 11 de Dezembro de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
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Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores do activo, é de 52 500 euros, e corresponde à soma de seis quo-
tas iguais do valor nominal de 8750 euros cada uma, pertencentes duas
a cada um dos sócios, Fernando Alberto Borges Portugal Ribeiro, Maria
João Santos Maia Rebelo e Pedro Manuel Ribeiro Ferreira Barbosa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será desempenhada
por todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
necessárias e suficientes as assinaturas de dois gerentes para obrigar a
sociedade em juízo ou fora dele, nomeadamente em actos e contratos:

§ único. É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005417033

FERIENBAU FEBA PORTUGAL
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 881/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502219262;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 54/20020311.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2404,21 euros, realizado em dinheiro, pelos accionistas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 1 000 000 de
euros, representado por 200 000 acções, com o valor nominal de
5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960861

JOL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS,
OFICINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1012/810211; identificação de pessoa colectiva n.º 501102418;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 8/20030918.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Cândido Gravito Sardinha, por ter

renunciado em 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005977110

JOL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS,
OFICINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1012/810211; identificação de pessoa colectiva n.º 501102418;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 42, averbamento n.º 1 à inscri-

ção n.º 46 e inscrição n.º 47; números e data das apresentações: 31,
31(OF) e 32/20030715.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José António Leão Nicolau Gon-

çalves, por ter renunciado em 24 de Junho de 2003.
Cessação de funções do gerente Rui Jorge de Carvalho Vicente

Ferreira, por ter renunciado em 24 de Junho de 2003.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 30 de Junho de 2003.
Vasco Carvalhosa Mendes de Almeida, Rua de D. Afonso Henriques,

936, Estoril; José António Alves Pires, Rua de Lucília Simões, 17,
rés-do-chão, esquerdo, Lisboa; Carlos Fernando de Carvalho Barbosa
da Cruz, Rua de Victor Cordon, 10, A, 5.º, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001184484

GAPROBRA � GESTÃO E PROMOÇÃO DE OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 670/890606; identificação de pessoa colectiva n.º 500773661;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 52/20031014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão e cisão/fusão, por destaque de parte de patrimó-

nio, para a constituição de nova sociedade, e incorporação em socieda-
de já constituída.

Sociedade cindida: GAPROBRA � Gestão de Promoção de
Obras, S. A.

Sociedade incorporante: ARVM � Consultoria e Manutenção de
Imóveis, L.da, com sede na Rua da Junqueira, 362, Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante para 40 000 euros.
Sociedade a constituir: Lagoa do Pato � Imobiliária e Servi-

ços, S. A.
Sede: Lisboa, Rua da Junqueira, 372, freguesia de Santa Maria de Belém.
Objecto: a compra e venda de imóveis, a promoção imobiliária e a

prestação de serviços de manutenção e administração imobiliária.
Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002547912

LOURO � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 766/780217; identificação de pessoa colectiva n.º 500742278;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030225.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua da Madalena, 219-221, freguesia da

Madalena, Lisboa.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002933502

GABINETE DE CONTABILIDADE SIDEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 145/790927; identificação de pessoa colectiva n.º 500537879;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 28/20030326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000990908
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GESTROL � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 297/771027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500684383; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 29/
20030626.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003578803

JOSÉ MARTINS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 859/770721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500669805; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20030416.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002958009

KELLEN�S & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 551/19760902; identificação de pessoa colectiva
n.º 500609101; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 9 e Of. 9/20021028.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Abranches de Moura

Van Der Keller, por ter renunciado em 17 de Abril de 2002.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 5.º e

9.º
Reforço: 12,02 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 4500 euros, do sócio Aladino Correia
Palege Jasse e outra de 500 euros, da sócia Beatriz Alexandre Gonçal-
ves Ferreira da Costa.

ARTIGO 9.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � É gerente o sócio Aladino Correia Palege Jasse, já designado.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000248303

J. A. DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 504/790412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451397; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 10/
20030203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º
Reforço; 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, corresponde à soma de duas quotas, uma de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Joaquim Malés Antunes, e uma de 1250 euros, perten-
cente ao sócio João Paulo Malés Antunes.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001018231

FERREIRA & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 110/19740710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500113840; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/
20020809.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000248289

LÍRIOS & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 438/19760730; identificação de pessoa colectiva
n.º 500625034; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/20020913.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Rectificação � A sede da sociedade é na Estrada das Laranjeiras,

208, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000248287

HUILACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 271/19770321; identificação de pessoa colectiva n.º 500646716;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 32/20020626.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Janeiro de 2002,

de Paulo Alexandre Cardoso dos Santos.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000248286
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LEITARIA AJUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 988/790726; identificação de pessoa colectiva n.º 500540870;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 10 e 11/20030411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Honónio de Sá Martins, por ter

renunciado em 26 de Março de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Minervino José
Lopes Pietra e Maria Manuela Gonçalves Gomes Pietra.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Minervino José
Lopes Pietra, o qual fica, desde já, nomeado gerente, sendo suficiente
a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248280

HIPERTÉCNICA � CENTRO TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 572/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502150874;
inscrição n.º 3/20030321.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248281

LISFRIO, TÉCNICA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 237/790214; identificação de pessoa colectiva n.º 500826269;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20031002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

aos artigos 1.º, 3.º e 5.º
Capital: 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios, em

partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma LISFRIO, Técnica de
Frio, L.da e tem a sua sede na Rua dos Açores, 76, A, freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
de duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes a designar
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for de-
liberado.

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

3 � São gerentes da sociedade, ambos os sócios, já designados.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248279

FILMFORME � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 108/790122; identificação de pessoa colectiva n.º 500786968;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 55/20030403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º e artigo 12.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Príncipe Real, 23, 1.º,
freguesia de São Mamede, em Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 12.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conselho de
administração, pela assinatura do administrador-delegado, nos termos
do disposto no n.º 2 deste artigo, pela assinatura de dois outros admi-
nistradores, pela assinatura de um ou mais mandatários, isoladamente
ou em conjunto com qualquer dos administradores, nos termos exarados
no respectivo mandato.

1 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
administradores os mais amplos poderes de gestão, passando o mes-
mo a administrador delegado.

Que no mais aqui não alterado, continua em vigor o contrato de
sociedade.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248278

FRESNEL � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
EM APARELHAGEM FOTO-CINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 555/710826; identificação de pessoa colectiva n.º 500121419;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 26/20020325.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores do activo social, é de 5000 euros, correspondendo à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Jorge Alberto Gonçalves e Maria Fortunata Correia da
Silva Gonçalves.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452882
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INVENTA � AGENTES PROCURADORES DE MARCAS
E PATENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 358/710707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140979; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/
20020313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente ao sócio Carlos Eugénio Reis Nobre,
e outra de 1500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes dos Reis
Nobre Ferreira Lereno.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452998

GALERIA ACTUAL � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 941/710218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501565825; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 52/
20020328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escritura, é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas, uma de 500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira e outra
de 4500 euros, pertencente aos sócios Manuel Pereira e João Henrique
Vieira Pereira.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452840

INVERSORA � INVESTIMENTOS, ORGANIZAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 806/701229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140987; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15 e inscrições
n.os 19 e 20; números e data das apresentações: 30, 31 e 32/
20021204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador único, Títulos Lusitanos �

Serviços Financeiros, S. A., por ter renunciado em 31 de Julho de 2002.
Nomeação do administrador único, para o triénio em curso 2002/

2004, por deliberação de 31 de Julho de 2002, Andrew Steven Roy,
North Abbey House, Abbey Road Lane, Ballasalla, Isle of Man.

Transferência da sede para Akara Building, 24 de Castro Street,
Wickhams Cay, 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001147490

GRANOMAR � COMPANHIA PORTUGUESA DE NAVIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 835/730727; identificação de pessoa colectiva n.º 500130590;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 45/20030528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação dos corpos sociais, por deliberação de 27 de Março de

2002, para o triénio 2002/2004.
Conselho de administração: presidente � António Luís Marques de

Figueiredo; vogais � José Ricardo Marques da Costa, Luís Bartolomeu
Baptista de Nagy, Ana de Seabra Menano de Figueiredo Sanches, Rua
Garcia da Horta, 41, rés-do-chão, frente; Teófilo Pires Tenreiro.

Conselho fiscal: presidente � António José Vieira Águas, revisor
oficial de contas, Humberto Iva Andrade da Silva Delgado, Jorge
Thadeu Ferreira; suplente � Victor Manuel Leitão Ladeiro, revisor
oficial de contas.

Secretário da sociedade: Olga Maria Ferreira Spencer Vieira;
suplente: Sílvia Alexandra Antunes Miragaia, Rua do Professor João
Barreira, 18, 7.º, S, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002938628

FILIPE PEREIRA & RODRIGUES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 833/730727; identificação de pessoa colectiva n.º 500116113;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 19/20030415.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores e valores constantes da escritu-
ração social e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do valor
nominal de 4000 euros, do sócio António José Soares Ferreira, e uma
do valor nominal de 1000 euros, do sócio Pedro Miguel Ramos
Ferreira.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452971

JESUS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 744/730704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148635; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 33 e 34/20021105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Chagon Lallu, por ter renunciado

em 31 de Outubro de 2002.
Nomeação de gerente por deliberação de 31 de Outubro de 2002,

Bhartiben Chaganlal.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452963
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NARCISO SOARES DE FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 614/730601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500200459; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrições n.os 18 e 19; números e data das
apresentações: 20, 27, 27(OF) e 28/20030923.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002; foi
ainda registado o seguinte:

Reforço de capital com a quantia de 105 535 euros, em dinheiro,
subscrito pelos sócios na proporção das quotas.

Capital: 120 000 euros.
Sócios e quotas: José Martins Mendes; Carla Conceição Santos

Mendes e Pedro Jorge Santos Mendes, 24 000 euros, em comum e
sem determinação de parte ou direito; Eduardo Prazeres Nunes,
24 000 euros; António Martins Pires, 24 000 euros; Joaquim Henrique
Chitas Dias, 24 000 euros; Joaquim da Conceição Vicente,
24 000 euros.

Cessação de funções dos gerentes, José Martins Mendes, Eduardo
Prazeres Mendes, Joaquim da Conceição Vicente e António Martins
Pires, por terem renunciado em 7 de Agosto de 2003.

Cessação de funções do gerente, Joaquim Henrique Chitas Dias, por
ter renunciado em 7 de Agosto de 2003.

Alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º e designação de gerentes.
Sócios:
1) Francisco Diogo Aguiar; e
2) Paulo Jorge da Silva Henriques.
Gerentes designados: os sócios.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 125 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
88 800 euros, pertencente ao sócio Francisco Diogo Aguiar e outra
no valor nominal de 31 200 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge
da Silva Henriques.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005940836

LINGERSOM � COMÉRCIO GERAL E IMPORTAÇÃO
DE APARELHAGEM ELECTRODOMÉSTICA E NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 568/730522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500166048; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 28/
20030626.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º 5.º e 8.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LINGERSOM � Comércio Geral e
Importação de Vestuário e Lingerie, L.da e tem a sua sede na Avenida
do Almirante Reis, 79, E, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e importação de vestuá-
rio, acessórios e lingerie.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria Fernanda
Marques Teixeira.

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

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos 5% para formação
ou reintegração do fundo de reserva legal, serão repartidos na pro-
porção das suas quotas, a não ser que outra decisão seja tomada em
assembleia geral.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452955

NIRAM � REPRESENTAÇÕES E TRÂNSITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 242/730220; identificação de pessoa colectiva n.º 500202273;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20030212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001123655

GALURBE � INVESTIMENTOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 519/730508; identificação de pessoa colectiva n.º 500123594;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 27/20030226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração para o triénio 2003/2005,

por deliberação de 27 de Janeiro de 2003.
Nomeação do conselho de administração para o triénio 1994/1996,

por deliberação de 28 de Março de 1994.
Presidente: João Joaquim Santos Lopes, casado, Rua de Alcolena,

7, Lisboa; João Nuno Gonçalves dos Santos Lopes, casado, Rua de
Alcolena, 7, Lisboa; Paulo Nunes Gonçalves Santos Lopes, solteiro,
maior, residente, com o anterior.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000978029

GESTOPE � GABINETE TÉCNICO DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 896/721028; identificação de pessoa colectiva n.º 500604568;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 16/20030113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Reforço: 45 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Capital: 75 000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Manuel da Silva Trindade, 37 500 euros;

e Álvaro Carlos Gonzalez Troncoso, 37 500 euros.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 37 500 euros, cada uma
e pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001029691

NICHOLSON INTERNATIONAL PORTUGAL
CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7304/970801; identificação de pessoa colectiva n.º 504010891;
inscrição n.º 6/20000802.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452947

IMOPENIM � IMOBILIÁRIA PENINSULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 719/720822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500137153; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; número e data
da apresentação: 13/20020802.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único, para o

triénio 2002/2004, por deliberação de 30 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � Félix de Diego de

Gregório; vogais � Guillermo Garcia Corral; Ignácio de Diego de
Gregório, casado, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 24, Estoril.

Fiscal único: efectivo � Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M.
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praceta de Raul
Proença, 3.º, 4.º, direito, Damaia de Cima, Amadora; suplente �
Anildo Salles Palma Nunes, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452920

LAR RAINHA SANTA ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 378/720503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372489; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 40 e 41/20030509.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções das gerentes Maria Fernandes Tavares e Ana

Ferreira da Cruz Moreira, por terem renunciado em 19 de Junho de 2002.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente à sócia Paula Cristina Colaço
Rodrigues, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio Bruno Alexandre Rodrigues Pires.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo ser remunerada ou não, se tal vier a
ser deliberado em assembleia geral, pertencem à sócia Paula Cristina
Colaço Rodrigues, já designada gerente.

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002944644

NOVAGESTA � GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 357/720426; identificação de pessoa colectiva n.º 500390096;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 31/20030725.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 10 de Julho de 2003.
Prazo para a liquidação: 3 anos.
Liquidatária: Catarina Tavares Paulo Flores.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452912

JOÃO JACINTO TOMÉ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 281/720405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149771; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 27/20021219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos corpos sociais, para o triénio 2003/2005, por

deliberação de 12 de Dezembro de 2002.
Conselho de administração:
1 � Presidente: Paulo Kristeller Tomé.
2 � Vogais: João Jacinto Tomé.
3 � Agostinho da Silva Ribeiro.
4 � António Manuel da Silva Melo.
5 � Silvino Caetano Franco.
Fiscal único: Ruy Luís Fernandes de Carvalho, casado, Rua do

Marquês da Fronteira, 171, 1.º, Lisboa, revisor oficial de contas;
suplente: Rolando Ferreira de Andrade, casado, Rua de Jorge Álvares,
6, rés-do-chão, direito, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452904

FARMÁCIA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 249/720327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500109745; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 30/20021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António José Teixeira Marques da

Costa, por ter renunciado em 12 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452890

GATE GOURMET PORTUGAL � SERVIÇOS DE CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 743/19650422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198489; inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 28/
20030313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes para o quadriénio 2003/2006, por delibera-

ção de 13 de Dezembro 2002.
Martin Luchsinger, Carretera la Muñoza, sem número,

248041 Madrid, Espanha, presidente; Rudolf Bachmann, Londres,
Inglaterra; Philippe Heinrich Weibel, gerente executivo.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005960080

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS JOSÉ MATIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 747/19740409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500141070; inscrições n.os 25 e 26; número e data da apresen-
tação: 10/20030929.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2003/2005, por deliberação de 27 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Amâncio Riveiro Dominguez; Filomena Oliveira Brites;

Miguel Perez Domingues.
Fiscal único: Navalho, Martins & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas.
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Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005941700

GABINETE CARLOS RAMOS � PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 467/19740206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500355789; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 8/
20021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único e suplente, por deliberação de 2 de Se-

tembro de 2002, para o triénio em curso 2001/2003.
Fiscal único: Martinez, Carvalhêda, Plácido e Associado, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Praceta do Conde de
Arnoso, 1, A, 5.º, B, Buraca, Amadora; suplente: Frederico Alberto
do Couto Bastos Moreira de Brito Bivar, revisor oficial de contas,
Rua de Passos Manuel, 96, 4.º, E, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452173

GAPRES � GABINETE DE PROJECTOS, ENGENHARIA
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 360/19740110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123950; inscrições n.os 15 e 16; número e data da apresen-
tação: 35/20030602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o biénio

de 2003/2004, por deliberação de 20 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Artur Pinto Ravara, Avenida de Júlio Dinis, 67, 6.º,

Lisboa; vogais: José Eduardo Carvalho de Matos e Silva, Avenida das
Tulipas, 16, 6.º, esquerdo, Miraflores, Lisboa; Eduardo Camacho Can-
sado Carvalho, Rua de D. Dinis, 63, 4.º, esquerdo, Lisboa; Gustavo
Nicolau Nunes, Estrada da Luz, 67, 5.º, Lisboa; Alexandra Paula de
Lima Pereira Vaz Machado, Alameda da Quinta de Santo António, 5,
N2, 4.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Braancamp, 9, 2.º, direito, Lis-
boa; e suplente: Manuel Fernando de Andrade Borges, Avenida de
D. Nuno Álvares Pereira, 73, 7.º, direito, Almada.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452149

J. CORREIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 218/19731129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500364575; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/
20020903.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 12 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452122

GAMER � GESTÃO, ESTUDOS E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 151; identificação de pessoa colectiva n.º 500123810; ins-
crição n.º 27/20030625.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452114

GAMER � GESTÃO, ESTUDOS E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 151/19731108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123810; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data
da apresentação: 36/20030625.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único para o

triénio 2003/2005, por deliberação de 27 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: António Rodrigues Gameiro; vogais: Julieta da Concei-

ção de Castro Camilo Gameiro, Bento Vieira da Silva.
Fiscal único: J. Lemos Pereira e R. Lemos Pereira, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente: Joaquim Francisco de Lemos
Pereira, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002712514

LUSO FOOD, TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7536/19671120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504003160; inscrição n.º 9/20030804.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005970018

LINHATIPO � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4845/19940627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503227188; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 2, 5, Of. 5/20031126.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital.
Reforço: 2979,86 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Cessação de funções da gerente Catarina Maria Manso de Oliveira

Costa Ravasco, por ter renunciado em 24 de Novembro de 2003.
Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Manso de Oliveira

Costa, por ter renunciado em 24 de Novembro de 2003.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio José Alberto da Silva Castro;

b) Uma quota com o valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio José Alberto da Silva Castro;
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c) Uma quota com o valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio Pedro Jorge Rosa Neves.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006330330

F. SILVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2869/19830117; identificação de pessoa colectiva
n.º 501365796; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 14/20031212.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Rosa da Silva, por

ter renunciado em 31 de Dezembro de 1996.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004257210

FIGUERAS PORTUGAL � AUDITÓRIOS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3641/19930114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502910003; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/
20030722.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Alteração de contrato quanto ao artigo 5.º
Gerentes designados pelo período de um ano, com início em 20 de

Fevereiro de 2003: Francisco Leite da Silva, Maria Helena Rodrigues
da Cruz Silva, Octávio Manuel Antunes de Freitas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, pertencem a todos os sócios, desde já,
nomeados gerentes, pelo período de um ano a iniciar a 1 de Janeiro
de cada ano e a terminar a 31 de Dezembro desse mesmo ano, deven-
do para o efeito realizar-se uma assembleia até 15 de Dezembro do
ano anterior, com dispensa de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, sendo necessárias as
assinaturas de dois gerentes para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos, sendo, contudo, suficiente a assinatu-
ra de um gerente para contratos de empreitadas ou fornecimentos a
efectuar pela sociedade, assim como recibos de fornecimentos.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003481281

IMAVIZ � IMOBILIÁRIA AVIZ, S. A. (EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 097/19731024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500136785; inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 22/
20020715.

Certifico que foi registada a dissolução, por deliberação de 20 de
Março de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452106

J. ERNESTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 706/770622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500647666; inscrição n.º 25/20021115.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248290

INTERCINE DOS AÇORES SOCIEDADE EXPLORADORA
DE CINEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 229/19731203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140251; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20030709.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 16 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002072949

LUÍS GONÇALVES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 748/19670503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232610; inscrição n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 29-30/20020809.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º
Cessação de funções dos gerentes Ângelo Augusto Salgueiro Gon-

çalves e Luís Antero Salgueiro Gonçalves, por terem renunciado, em
21 de Março de 2002.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma Luís Gonçalves, Sucessores, L.da,
e tem a sua sede na Praça de Diu, 2, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 29 927,88 euros e corresponde
à soma de três quotas iguais, de 9975,96 euros, cada uma, pertencen-
tes duas à sócia Maria Salomé Salgueiro Gonçalves França e Silva, e
uma à sócia Patrícia Gonçalves de França e Silva Matias Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade cabe aos geren-
tes que forem designados no contrato de sociedade ou nomeados em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for também
deliberado.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes as sócias Maria Salomé
Salgueiro Gonçalves França e Silva e, Patrícia Gonçalves de França e
Silva Matias Santos e o não sócio Manuel Eduardo Santos França e
Silva, casado com a primeira outorgante e com ela residente.

3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes e
pela intervenção de qualquer um dos gerentes, Maria Salomé Salguei-
ro Gonçalves França e Silva e, Manuel Eduardo França e Silva, que
ficam autorizados a adquirir, vender ou onerar qualquer bem móvel ou
imóvel da sociedade pelo preço e condições que entenderem, sem
necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452165
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GERMANO & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 551/19670224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500126534; inscrição n.º 13/20030731.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003604464

GERMANO & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 551/19670224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500126534; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 10-11/20030317.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Mabilde Teresa Pereira Ramos

Glória, por ter renunciado, em 26 de Fevereiro de 2003.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de móveis,
artigos de decoração, artesanato e bijutarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas, do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Amílcar de Oliveira Glória e Maria Manuela
Ramos Glória.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002960992

JAIME D. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 781/19760127; identificação de pessoa colectiva n.º 500443084;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 18/20030402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, e nomeação de

gerente.
Gerente designado: Carlos Alberto dos Santos Dores.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
pondente à soma de quatro quotas: uma no valor nominal de 4000 euros
e outra no valor nominal de 800 euros, ambas pertencentes ao sócio,
Jaime Alberto Dias Ferreira; outra no valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Maria de Lurdes Oliveira Monteiro Santa Maria,
e outra de igual valor nominal, pertencente ao sócio Carlos Alberto
dos Santos Dores.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios.

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

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002934495

JORGE DE FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 525/19751027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500368554; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 4-6 Of./20030724.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Caçador Alves, por ter re-

nunciado, em 10 de Julho de 2003.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º e nomeação de

gerentes.
Teor dos artigos alterados:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 3250 euros, pertencente ao sócio
Manuel Martins da Rocha, e outra de 1750 euros, pertencente à sócia
Célia Maria Batista de Almeida Rocha.

3.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais
gerentes também nomeados em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000974872

FRITZ � CAMISEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 357/19750808; identificação de pessoa colectiva n.º 500355355;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/20021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
correspondendo à soma de duas quotas: uma, pertencente a José Ba-
tista dos Santos, no valor nominal de 3250 euros, e outra pertencen-
te a Rui Paulo Fernandes dos Santos, no valor nominal de 1750 euros.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452424

ICOC � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 058/19750515; identificação de pessoa colectiva n.º 500361762;
inscrição n.º 12/20031218.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000981402

HOTÉIS TIVOLI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 289/19350813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135380; inscrição n.º 38/20030923.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do ano
de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003562761

HOTÉIS TIVOLI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 289/19350813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135380; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 37 e inscrição
n.º 39; números e data das apresentações: 16-17/20030923.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Anders Bengt Claesson, por

ter renunciado, em 27 de Maio de 2003.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 1 de Julho de

2003, até ao final do mandato em curso, Rui Alberto de Rodriguez
Horta, Avenida do Duque de Ávila, 185, 3.º, A e B, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003562753

FERMA � PINTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 749/720904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500111014; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 64/
20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro e subscrito pelo único sócio.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros, cada, ambas per-
tencentes ao único sócio Carlos Alberto Franco Aguiar.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005452939

LUDGERO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 462/19670130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500494185; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/
20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

em comum.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma, ambas pertencentes em comum e
sem determinação de parte ou direito às sócias, Maria Manuela Fran-
co Pinheiro Ferreira, Inês Maria Pinheiro Ferreira, Rita Maria Pi-
nheiro Ferreira Soares de Oliveira e Marta Maria Pinheiro Ferreira
Almiro.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452092

KUMFUT � CONSTRUTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8041/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504049852;
inscrição n.º 6/20011214.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453013

GALERIAS JORI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 921/19740527; identificação de pessoa colectiva n.º 500356050;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 23/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de
2500 euros, cada uma, uma de cada sócio.

São sócios Joaquim José Felgueiras Ferreira e Rosa Saraiva da Rocha.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452190

JONOR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 976/19760319; identificação de pessoa colectiva n.º 500574650;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 107/20020325.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 3500 euros, titulada em nome do
sócio João Caetano Dias da Silva, e uma de 1500 euros, titulada em
nome da sócia Maria da Graça Fernandes Caldas Silva.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452440
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INSTITUTO DE BELEZA NÓRDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 779/19750219; identificação de pessoa colectiva n.º 500362912;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/20020104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 552 412$, em dinheiro, pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das três quotas iguais, de 1666,67 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Fernanda Gonçalves Teixeira
Marinho, Maria de Fátima Martins Santos Serra e Maria Manuela
Teixeira Duarte Rodrigues.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452300

FIDES � COOPERATIVA DE FORMAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E SOLIDARIEDADE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 88/20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505142961;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20030522.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração dos estatutos, quanto aos

artigos 6.º e 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

Do capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado, no mínimo de
4988 euros.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
cinco euros, cada um.

3 � Cada membro individual obriga-se a subscrever um mínimo de
25 títulos de capital a realizar no acto de admissão.

ARTIGO 7.º

Jóia

1 � Aos membros admitidos pela cooperativa será exigido o pa-
gamento de uma jóia no valor de 250 euros.

2 � Para ser alterado o valor da jóia, competirá à assembleia geral
definir o montante, modos e prazos de pagamento da mesma.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453145

JORGE & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 265/19770318; identificação de pessoa colectiva n.º 500648549;
inscrição n.º 6 prévia à n.º 5; número e data da apresentação: 47/
20030521.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço do capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: 300 000$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e acha-se dividido e representado por duas quotas iguais,

de 200 000$, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Aurélio
Henriques de Matos e Maria Zaida Gonçalves Neves de Matos.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005452467

FOTO INDUSTRIAL � LABORATÓRIO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E PUBLICITÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5890/951106; identificação de pessoa colectiva n.º 502109297;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 37/20030528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Irene da Conceição Pinto de Brito,

por ter sido destituída, em 27 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453480

GEF � GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1291/900329; identificação de pessoa colectiva n.º 502318988;
inscrições n.os 31/32; número e data da apresentação: 13/20030716.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Foi ainda registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o ano de

2003, por deliberação de 31 de Março de 2003.
Conselho de administração: Presidente: João Paulo de Carvalho

Machado da Silva, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 88, 8.º,
Lisboa; vogais: João Francisco Menezes Ferreira Pitschieller, Rua de
Maria Andrade, 26, 2.º, esquerdo, Lisboa; e Carlos Manuel Gonzalez
Martins Rebelo, Rua de Marquês da Fronteira, 123, 1.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: Presidente: Mário Augusto Pais de Sousa da Costa
Pinto, Avenida de 5 de Outubro, 94, 4.º, Lisboa; João Alexandre Cabral
Archer de Carvalho, Rua do Campo Alegre, 1048 Porto; Moore
Stephens & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A.; suplente: A. Gonçalves Monteiro e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003550860

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TESEL � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 805; identificação de pessoa colectiva n.º 500246963; en-
trada n.º 155; data da apresentação: 040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2004269707

RITIMOVA � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9624; identificação de pessoa colectiva n.º 504040340; entra-
da n.º 121; data da apresentação: 040114.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005412244

SOBRAL & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 774; identificação de pessoa colectiva n.º 501703276; en-
trada n.º 142; data da apresentação: 040114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005421200

TRANSIABE � TRANSPORTES E CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4455; identificação de pessoa colectiva n.º 502908580; entra-
da n.º 124; data da apresentação: 040114.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005423181

TRAVEL SHORE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE VIAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 971; identificação de pessoa colectiva n.º 503903310; en-
tradas n.os 19 155 e 19 152; data das apresentações: 031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005414875

O AREEIRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 809; identificação de pessoa colectiva n.º 502176296; entrada
n.º 137; data da apresentação: 040114.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005753610

OMORALUSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 749; identificação de pessoa colectiva n.º 504952080; en-
trada n.º 136; data da apresentação: 040114.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005753629

RENIT � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9209; identificação de pessoa colectiva n.º 504489607; entra-
da n.º 117; data da apresentação: 040114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005412112

TINAIRLINES � TRANSPORTES AÉREOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9626; identificação de pessoa colectiva n.º 504079670; entra-
da n.º 118; data da apresentação: 040114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005407330

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DOS COELHEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 545; identificação de pessoa colectiva n.º 500253080; en-
trada n.º 17 996; data da apresentação: 021203.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2002468060

SILCOGE � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE OBRAS GERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 865; identificação de pessoa colectiva n.º 500257094; en-
trada n.º 82; data da apresentação: 040112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005407348

STEPPY � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8916; identificação de pessoa colectiva n.º 504398270; entra-
da n.º 114; data da apresentação: 040113.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2003224572

RODRIGO DE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 883/031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506783863;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/031211.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rodrigo de Carvalho,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida Álvares Cabral, 84, 2.º,
freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
intermediação em todo o tipo de transacções comerciais, a empresas
nacionais e estrangeiras, consultoria empresarial e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio Rodrigo de Carvalho Martinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do sócio Rodrigo de Carvalho Martinho, desde já nomeado gerente, o
qual será ou não remunerado pelo exercício do respectivo cargo de
acordo com decisão da assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante a outor-

ga das respectivas procurações.

ARTIGO 5.º

À gerência da sociedade ficam, desde já, confiados os mais amplos
poderes, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

b) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento;
c) Constituir mandatários.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002468079

RAIO EXPRESSO � ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 406/030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506550605.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, com a apresentação 6/
031031 � Cessação das funções de Paula Cristina dos Santos
Rodrigues, por renuncia, em 16 de Maio de 2003.

Inscrição n.º 2, com a apresentação 7/031031 � Designação de
gerente, em 16 de Maio de 2003, Luís Filipe da Costa Gil.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, com a apresentação 8/
030331 � Cessação das funções do gerente, por renúncia, em 1 de
Outubro de 2003.

Inscrição n.º 3, com a apresentação 9/031031 � Designação de
gerente, por deliberação de 10 de Outubro de 2003, Paula Cristina
dos Santos Rodrigues, solteira, maior, Avenida de Mouzinho de
Albuquerque, 53, 7.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004287250

SHU-ZHAN, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 882/031211; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 13/031211.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SHU-ZHAN, Importa-
ção e Exportação, L.da

2 � A sede social é na loja 209, Centro Comercial da Mouraria,
Largo do Martim Moniz, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

O texto completo do contrato, ficou depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058351

VIABILIZA � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 848/031124; identificação de pessoa colectiva n.º 504011928;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 11/031124.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Macedo, 10-C, es-
critório 4, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

O texto completo do contrato, ficou depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005039764

SÁ ARANHA & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 473; identificação de pessoa colectiva n.º 501602798; en-
trada n.º 183; data da apresentação: 040115.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2000805000

XENONLUX � ILUMINAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 910; identificação de pessoa colectiva n.º 501677879; en-
trada n.º 188; data da apresentação: 040116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005418170
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SOCIEDADE AGRÍCOLA DE JANEMIGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 618; identificação de pessoa colectiva n.º 500413010; en-
trada n.º 174; data da apresentação: 040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, do ano de 1997.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005418102

ROSA DE PRATA � TRANSPORTES PROFISSIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 459; identificação de pessoa colectiva n.º 500287643; en-
trada n.º 177; data da apresentação: 040115.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005412082

SABENZA � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 705; identificação de pessoa colectiva n.º 500237743; en-
trada n.º 185; data da apresentação: 040115.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005847585

VASCO LANÇA DE MORAIS � ADVISING,
SOCIEDADE DE CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 293/030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506418057;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/030327.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

1.ª

Firma

A sociedade adopta a firma Vasco Lança de Morais � Advising,
Sociedade de Consultoria, Unipessoal, L.da

2.ª

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 212,
2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode transferir a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação.

3.ª

Objecto

Prestação de serviços de consultoria fiscal, gestão de empresas e
gestão de patrimónios, designadamente imobiliários, e prestação de
serviços conexos, em Portugal e no exterior.

4.ª

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor perten-
cente ao único sócio Vasco Manuel Pais do Amaral Lança de Morais.

5.ª

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, é confiada ao sócio único.

6.ª

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a própria
sociedade, em todos os actos e contratos, estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

7.ª

Transmissão por morte

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio único,
a sociedade subsistirá com os herdeiros do falecido ou o representante
legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros do falecido
nomear, entre si, um que a todos represente, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

8.ª

Lucros

A sociedade deliberará, em assembleia geral, o montante a distri-
buir a título de lucros, bem como a percentagem de lucros a afectar a
fundos de reserva social.

9.ª

Prestações suplementares

A sociedade poderá deliberar, em assembleia geral, que sejam exigidas
ao sócio prestações suplementares até ao montante igual a 10 vezes
o do capital social.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005415219

TEMPTATION � PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA
E CASTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 446/030530; identificação de pessoa colectiva n.º 506585042;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/031212.

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

Foi registada a dissolução e liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 4 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004325100

OSSIRA � TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 522/030703; identificação de pessoa colectiva n.º 506547671;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/031223.

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

A dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 5 de
Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005415200

TELTLANTIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 090/011206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505863928; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
031219.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(174)

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

Aumentado o capital de 100 000 euros para 1 000 000 euros, com
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 000 000 de euros e encontra-se representado por
200 000 acções, com o valor nominal de cinco euros, cada uma.

Inscrição n.º 3, com a apresentação 24/031219 � Designação dos
membros do conselho de administração, em 26 de Setembro de 2003.

Período: Triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: Sérgio Mendes Melo, Paulo Jorge

Ferreira de Sousa, Rui Ferreira da Silva, Francisco Luís Pitta Bezerra
Gouveia, casado, Rua de D. Pedro V, Edifício Panorama, 1058, apar-
tamento 6.3 N, Trofa, e Mário Sérgio Duarte Melo, solteiro, maior,
Rua de José Luís do Rego, 22, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058661

TURISCAR � RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502214902; entrada
n.º 67; data da apresentação: 040109.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005415685

REUTERS PORTUGAL � AGÊNCIA NOTICIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 317/440302; identificação de pessoa colectiva n.º 500231486;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 23/031215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução do revisor oficial de contas, em 30 de Maio de 2003.

Período: Biénio de 2003/2004.
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade, 245, 8.º-C, Lisboa.
Em 15 de Dezembro de 2003 � Com relação à sociedade em

epígrafe, ficaram depositados, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059943

S. E. O. P. � SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 159/730126; identificação de pessoa colectiva n.º 500244545;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 14/031215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão, por deliberação, em 7 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006294121

SANIS � EQUIPAMENTO HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 175/850626; identificação de pessoa colectiva

n.º 501529969; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/
031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 15 de
Dezembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004294299

ORGÂNICA � ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 350/871209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501915370; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 19 de
Novembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059951

VÍTOR & VÍTOR JOÃO, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 175/860527; identificação de pessoa colectiva n.º 501673156;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/031219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5000 euros para 27 500 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
27 500 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 13 750 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Vítor Ferreira e Vítor João Ramos Ferreira.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058629

SETIA BAKTI � GABINETE DE PROJECTOS
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 428/780713; identificação de pessoa colectiva n.º 500777284;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 23/040106.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e valores
constantes da escrita comercial, é de 7481,96 euros e está dividido
em quatro quotas: uma de 1246,99 euros e outra de 2493,99 euros,
pertencentes ao sócio Raul Joaquim Coelho Martins; e uma de
1246,99 euros e outra de 2493,99 euros, pertencentes à sócia Ana
Maria Lazary da Costa Paiva.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005406228
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O. T. & T. � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2994/911121; identificação de pessoa colectiva n.º 502652101;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 48/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominado o ca-
pital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se dividido pelas seguintes quotas: uma de
3333 euros, pertença do sócio Mahomed Irfan Abdul Rashid, e uma
de 1667 euros, pertença do sócio Zubeir Abdul Rashid.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058467

TIKI VOODOO � FILMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 915/031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506810712;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031231.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TIKI VOODOO � Filmes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Costa do Castelo, 45, 2.º,
C, freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e realização de audiovisuais
e filmes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, João Nuno de Figueiredo Rodrigues Pinto.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059870

SOLIDAR, GESTÃO DE BRINDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 918/031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506820394;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/031231.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Solidar, Gestão de Brindes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Alto Varejão, 23,
rés-do-chão, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, gestão e promoção
de brindes.

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.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, Nuno Miguel Costa Baptista.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058394

SOCARBELA I � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 007/011107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503180289; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 1/031230.

Certifico que, com relação a sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros do conselho de administração e do conse-
lho fiscal, por deliberação de 29 de Março de 2002, para o quadriénio
de 2002/2005:

Conselho de administração: Presidente � Paulo Jorge Alves Gon-
çalves, casado; vogais: Maria Helena Germano Prates de Almeida,
casada, e José Luís Rolo de Melo, casado.

Conselho fiscal: Presidente � Mário Alexandre Guerreiro Antão,
casado; vogais efectivos � Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim
Patrício da Silva, revisor oficial de contas n.º 320, casado, e Fernando
Jorge Gomes dos Santos Alves Gonçalves, solteiro, maior; vogal su-
plente � João Fernandes Mendes Jorge, revisor oficial de contas
n.º 546, casado.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414549
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VALI, ACTIVIDADES HOTELEIRAS E RECREATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 047/770905; identificação de pessoa colectiva n.º 500677085;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/040105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 18 de
Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005415359

SOCIPARENTE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8353/980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504121472;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentada
o capital social de 9975,96 euros para 150 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de 150 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais, do valor nominal de
37 500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058408

TÁXIS RODRIGUES & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 075/680305; identificação de pessoa colectiva
n.º 500480842; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 7 e 8/031013.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Fernando Dias, por renúncia, em
8 de Outubro de 2003, e foi alterado parcialmente o contrato, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, João António Andrade Valente e Cristina Maria
Costa Leal Valente.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � São gerentes o sócio João António Andrade Valente e o não
sócio Artur Pedro Leal, já designados.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004298359

TEZEEME � ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 875/031209; identificação de pessoa colectiva n.º 506690997;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031209.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEZEEME � Actividades Artís-
ticas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Capelo, 26, 2.º, freguesia
de Mártires, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades artísticas, literá-
rias, teatrais e musicais; produção e realização de filmes, vídeos, anún-
cios publicitários, aluguer e fornecimento de meios de produção cine-
matográfica, videográfica, teatral e espectáculos, formação de actores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, António José Bastos de Oliveira Martinho.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006331477

TERCOS � IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2455/910207; identificação de pessoa colectiva n.º 502176245;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 14 e 15/030707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Jorge Manuel Ferreira, por re-
núncia, em 14 de Dezembro de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 31 de Dezembro de
2002 � Manuel Victor da Silva Ferreira, divorciado, Rua de D. Duarte,
2, 3.º, direito, Lisboa.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002716544

VIA FERRATA � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8659/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504229532;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 13 de
Novembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414697
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OLHO DE SARDINHA � FOTOGRAFIA E SERVIÇOS
PARA MULTIMÉDIA E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 11 642/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505547961; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ronaldo Bonacchi, por renúncia,
em 30 de Novembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414921

SAPEC � QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1852/900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502304170;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 20/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a fusão
e foi alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

Objecto social

1 � A sociedade terá por objecto a comercialização, importação,
exportação e armazenagem de produtos químicos, bem como a fabri-
cação de produtos químicos, seja qual for o seu tipo e o processo de
fabrico, podendo ainda fabricar e comercializar outros factores de
produção e serviços ligados à indústria, quer directamente quer atra-
vés de empresas afiliadas ou subsidiárias.

2 � Para além das actividades mencionadas no número anterior, a
sociedade poderá ainda dedicar-se à importação, exportação,
comercialização, fabricação e armazenagem de quaisquer outras ma-
térias-primas, produtos agro-alimentares, metais, minerais, combustí-
veis, podendo ainda efectuar a gestão de terminais, realizar operações
portuárias e de afretamento de qualquer meio de transporte, incluindo
navios, bem como prestar todo o tipo de serviços relacionados com
as actividades mencionadas no seu objecto.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058459

SAPEC � AGRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 341/890131; identificação de pessoa colectiva n.º 503463060;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 21/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cisão-fusão e foi aumentado o capital social de 18 000 000 de euros para
18 283 270 de euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 6.º, que passou a ter a seguinte redacção, tendo sido aditado
o n.º 3, do artigo 19.º:

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de 18 283 270 euros, representado e dividido em
3 656 654 acções de valor nominal de cinco euros, cada uma.

ARTIGO 19.º

Distribuição de lucros

3 � Nos termos e condições previstos no artigo 297.º do Código
das Sociedades Comerciais, podem ser feitos aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058416

O NINHO DOS BICHOS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 864/031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506778258;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031204.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Ninho dos Bichos � Comércio
de Acessórios para Animais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conselheiro Barjona
de Freitas, 13-B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização a retalho de
animais de companhia, produtos, rações e acessórios para os mes-
mos. Prestação de serviços de tosquias e higiene para animais de com-
panhia.

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 sócia.

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 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios: Maria do Céu Pires Martins Tavares e Sandra Maria
Gonçalves Monteiro.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307170

RAMELINA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 869/031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506784339;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031205.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RAMELINA � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Charquinho, Estrada
do Poço do Chão, 13, 3.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 6000 euros, cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 000 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 remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio António dos Santos
Morgado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por 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 terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios: António dos Santos Morgado e Adelina Maria
Fortes Morgado.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307692

OMBRO SOLIDÁRIO � GESTÃO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 552/030717; identificação de pessoa colectiva
n.º 506652475; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 3 e 4/031216.

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

A cessação das funções de Maria Fernanda Garrinhas Rodrigues, por
renúncia, em 9 de Outubro de 2003, e a alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 3, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
3000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios Nuno Miguel Costa Baptista e Jorge
Miguel Palmeirim de Carvalho Ribeiro.

O texto completo do contrato, ficou depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006294156

THEVOID � ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 280/030321; identificação de pessoa colectiva
n.º 506369374; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 4, 5/031219.

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

A cessação das funções de Nuno Miguel Oliveira Gaudêncio, por
renúncia, de 5 de Dezembro de 2003, e transformação da sociedade,
em unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma THEVOID � Arquitectura,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sebastião Saraiva de
Lima, 59, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Penha de França, con-
celho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de arquitectura e constru-
ção civil, produção e realização de audio e vídeo, fotografia, imagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 25 000 euros, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � É gerente o sócio Nuno Alberto Garcia da Silva, já designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058858
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TERMCERTO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 898/031219; identificação de pessoa colectiva n.º 504778021;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/031219.

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

A alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de TERMCERTO � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 39, 10.º, C, fre-
guesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

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

O texto completo do contrato, ficou depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005058203

TÍPICA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 895/031218; identificação de pessoa colectiva n.º 505778190;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/031218.

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

A alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, n.º 2, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Virgílio Martinho, 7-A,
em Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

O texto completo do contrato, ficou depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005029785

RUGAPT � INSTALAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 884/031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506795209;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUGAPT � Instalação de Redes
de Telecomunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel Ferreira do
Amaral, 1, rés-do-chão, esquerdo, Alto de São João, freguesia de São
João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, instalação e projectos
de redes de telecomunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Rui dos Santos Gabriel
Martins Pires.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios: Rui dos Santos Gabriel Martins Pires e Leonel Taju
Caliano da Silva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005052736

VIMAC � MATERIAIS E TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 177/871110; identificação de pessoa colectiva n.º 501904930;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 40/031205.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 9975,95 euros, e
corresponde à soma das quotas de Victor Manuel Antunes Cortez, duas
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quotas: uma no valor de 5985,57 euros e outra no valor de
1496,39 euros, e Maria Luísa Milheiro Monteiro Cortez, uma no valor
de 997,60 euros, e Miguel Juan Milano Mendez, uma no valor de
1496,39 euros.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004325135

TECNILAB PORTUGAL � SOCIEDADE DE PLANEAMENTO
TÉCNICO E CIENTÍFICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 728/781011; identificação de pessoa colectiva n.º 500758158;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 33/030314.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 10 de Janeiro de 2003.
Conselho de administração: Presidente: Arlindo Humberto da Cruz

Vargas, casado, Rua da Regueira, 60, Lisboa; vogais: Joaquim Dinis
Gonçalves dos Santos e José Manuel Amorim Cruz.

Conselho fiscal: Presidente: José Manuel Borges Figueiredo Santana;
vogais: Hélder Filipe Ribeiro Pereira, e Sebastião A. P. Carriço &
Carlos A. M. Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
suplente: Anildo Dias Sales Palma Nunes � revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001010354

TECNILAB PORTUGAL SOCIEDADE DE PLANEAMENTO
TÉCNICO E CIENTÍFICO, S. A.

(anteriormente TECNILAB PORTUGAL
SOCIEDADE DE PLANEAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 728/781011; identificação de pessoa colectiva n.º 500758158;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 27/030307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 598 557,47 euros para 1 500 000 euros e foi trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Da firma, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade Tecnilab Portugal Sociedade de Planeamento
Técnico e Científico, L.da, continua a sua actividade, sob a firma
Tecnilab Portugal Sociedade de Planeamento Técnico e Cientí-
fico, S. A., e passa a reger-se pelas disposições da lei e do presente
contrato de sociedade.

2 � A sua existência jurídica será por tempo indeterminado e o
seu começo conta-se para todos os efeitos a partir da data da sua
constituição.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Columbano Bordalo
Pinheiro, 97, 2.º, direito, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá a so-
ciedade criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto as actividades de importação, expor-
tação e comércio, bem como a fabricação e montagem de equipa-

mentos técnicos e científicos, e ainda a actividade de tomada de
empreitadas de construção, pública ou civil, bem como a de industrial
da construção civil.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da conselho de administração, poderá a so-
ciedade adquirir, deter, alterar participações sociais em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
participar em consórcios, em agrupamentos complementares de em-
presas e em agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, dividido em 300 000 ac-
ções, do valor nominal de cinco euros, cada uma, totalmente subscri-
tas e realizadas.

2 � Haverá duas categorias de acções:
a) A categoria A, compreende as acções numeradas de um a

250 000;
b) A categoria B, compreende as acções numeradas de 251 000 mil

a 300 000.
3 � As acções da categoria A, não estão sujeitas ao disposto no

artigo 7.º deste contrato de sociedade, podendo ser livremente trans-
mitidas.

4 � Os accionistas detentores das acções da categoria A não estão
sujeitos à obrigação de preferência para com os demais accionistas,
tal como previsto no artigo 8.º, mas gozam do direito de preferência,
nos termos exactos daquele artigo, no caso de alienação de acções de
categoria B.

5 � As acções de categoria B, são preferenciais, sem voto.
6 � Com observância das disposições legais aplicáveis, o capital

social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao limite de
3 000 000 de euros, por deliberação do conselho de administração,
após obtenção do parecer favorável do órgão de fiscalização, deven-
do a deliberação ser tomada com, pelo menos, 60 dias, de antecedên-
cia sobre a data do início da subscrição.

7 � A autorização conferida no número anterior é valida pelo prazo
máximo legalmente permitido e poderá ser prorrogada por uma ou
mais vezes.

8 � Quando haja aumento de capital por entradas de dinheiro, os
accionistas têm direito de preferência na subscrição de novas acções,
na proporção daqueles que forem titulares, salvo decisão diversa da
assembleia geral.

9 � Sempre que num aumento de capital, haja accionistas que não
exerçam o direito à subscrição, os demais tem direito de preferência,
na proporção das respectivas participações.

10 � A assembleia geral que deliberar um aumento de capital pode,
para esse aumento, limitar ou suprimir o direito de preferência dos
accionistas, desde que o interesse social o justifique.

11 � A deliberação prevista no número anterior, deve ser tomada
em separado a qualquer outra deliberação, pela maioria qualificada
exigida por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas e poderão revestir a forma
escritural, se assim for deliberado pela assembleia geral.

2 � A todo o accionista que deixe de pagar pontualmente qualquer
prestação de capital que haja subscrito em novas emissões de acções,
poderá o conselho de administração desde logo exigir o pagamento
de todas as prestações que o accionista remisso ainda tenha que pa-
gar, pois todas se vencem imediatamente. Se o accionista as não pagar
integralmente, dentro do prazo que o conselho de administração lhe
houver fixado, e observados os procedimentos estabelecidos no arti-
go 285.º do Código das Sociedades Comerciais, serão consideradas
perdidas a favor da sociedade, as acções e as prestações efectivadas
quanto a essas acções.

3 � A realização de entradas em dinheiro só pode ser deferida até
ao máximo de cinco anos.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções, excepto no caso de transmissões
entre accionistas, está subordinada ao consentimento da sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento para a transmissão
de acções compete à assembleia geral.

3 � A sociedade pronunciar-se-á, no prazo máximo de 60 dias,
sobre o pedido formulado.

4 � O pedido de consentimento para a transmissão de acções será
formulado à sociedade através de carta registada, com aviso de recepção.
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5 � Do pedido de consentimento deverá constar obrigatoriamente:
a) A identificação do proposto adquirente;
b) O preço, as condições de pagamento e demais termos, salvo se

a transmissão for a título gratuito.
6 � Se a sociedade não se pronunciar no prazo referido no n.º 3, do

presente artigo, considera-se como dado o consentimento da sociedade.
7 � No caso de ser recusado o consentimento, a sociedade obriga-

se a fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado 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, determinado nos termos previstos no artigo 105.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

8 � O consentimento da sociedade não afecta o direito de prefe-
rência dos demais accionistas.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência no caso de
alienação de acções.

2 � O accionista alienante deverá, para os efeitos do exercício do
direito de preferência, comunicar aos restantes accionistas, além da
identidade do proposto adquirente, o projecto de venda e as cláusulas
do respectivo contrato. A comunicação deverá ser feita por carta
registada, com aviso de recepção.

3 � No prazo de 30 dias, contado da recepção da comunicação
prevista no número anterior, devem os titulares do direito de prefe-
rência exercerem-no.

4 � Quando mais do que um accionista pretender exercer o direito
de preferência, tal direito será exercido proporcionalmente às acções
que então os interessados possuírem.

5 � O direito de preferência estabelecido neste artigo, goza de
eficácia real.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade, sob proposta do conselho de administração e
mediante voto favorável da assembleia geral, poderá emitir acções
preferenciais remíveis.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá emitir obrigações ou quaisquer outros valores mobiliários, os
quais poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 10.º

Nos termos da lei poderá a sociedade adquirir acções e obrigações
próprias e sobre elas fazer todas as operações legalmente permitidas.

ARTIGO 11.º

1 � Poderão ser amortizadas, sem o consentimento do titular res-
pectivo e pelo seu valor nominal, salvo se o valor do balanço for
inferior, as acções da sociedade detidas por accionista que, directa ou
indirectamente, exerça actividade concorrente ou similar com a acti-
vidade da sociedade.

2 � Para os efeitos do disposto neste artigo, será considerada ac-
tividade concorrente ou similar, o exercício de actividade de fabrica-
ção e/ou montagem de equipamentos técnicos e científicos, e/ou a
actividade de tomada de empreitadas de construção, pública ou civil,
e/ou a de industrial da construção civil em qualquer mercado.

3 � Exerce a actividade indirectamente quem, directa ou indirec-
tamente, detiver participação de, pelo menos, 5% no capital social
de sociedade que exerça alguma ou algumas das actividades referidas
no número anterior.

4 � Serão tidas como pertencendo ao accionista, para efeitos des-
te artigo, todas as acções que seriam contadas como dele para fins de
oferta pública de aquisição, nos termos do Código de Mercado de
Valores Mobiliários.

5 � Exerce ainda a actividade indirectamente quem, nas socieda-
des referidas no n.º 3, ocupar lugares de administração e/ou de quadro
superior nas mesmas.

6 � A deliberação de amortização terá de ser tomada em prazo
não superior a um ano, contado da data do conhecimento pela so-
ciedade do facto que fundamenta a amortização; e obtida a autoriza-
ção judicial, quando necessária, o conselho de administração outorga-
rá a escritura de redução de capital e procederá aos respectivos registos.

7 � A contrapartida referida no n.º 1, deste artigo, será paga, caso
as acções sejam escriturais, após a prova pelo accionista, perante a
sociedade, de que as ditas acções não se encontram já inscritas nas
respectivas contas de valores mobiliários, no prazo de dois anos, a
contar da escritura mencionada no número anterior.

8 � Em vez da amortização, a sociedade pode adquirir as acções
em causa ou fazê-las adquirir por outrem, nas condições a fixar por
acordo entre o conselho de administração e o titular delas.

CAPÍTULO III

Do conselho de administração, do conselho fiscal
e da comissão de vencimentos

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho,
constituído por número ímpar, mínimo de três e máximo de nove
membros.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
poderá designar o presidente e um ou mais vice-presidentes. Caso não
o faça, a designação do presidente será feita pelo conselho de admi-
nistração o qual proporá a nomeação de um ou mais vice-presidentes.

3 � O presidente ou quem o substitua terá voto de qualidade nas
deliberações do conselho.

4 � Ao presidente cabe convocar e dirigir as reuniões do conselho
de administração e atribuir funções aos respectivos membros. Na fal-
ta ou impedimento do presidente, as suas funções serão exercidas pelo
primeiro vice-presidente.

5 � O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores ou numa comissão executiva, formada por um número
ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

6 � Qualquer administrador pode fazer-se representar em reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante car-
ta dirigida ao presidente. Cada instrumento de representação só pode
ser usado uma vez.

7 � É permitido o voto por correspondência.
8 � Tendo o conselho de administração delegado a gestão corrente

de sociedade num ou mais administradores ou numa comissão executi-
va, o conselho deve reunir, pelo menos, uma vez em cada trimestre.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração compete exercer, em geral, os
mais amplos poderes de administração da empresa, representando a
sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, assim como
praticar todos os actos tendentes à realização do objecto social.

2 � O conselho delibera por maioria simples dos seus membros,
excepto no caso de deliberação sobre:

a) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis ou participa-
ções sociais;

b) Aquisição, alienação ou oneração de imobilizado quando de va-
lor superior a 5% do capital social, e que é exigida maioria de dois
terços dos votos apurados no conselho.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, do presidente e de um vice-pre-

sidente;
b) Pelas assinaturas, em conjunto, do presidente ou de um vice e

de um dos restantes membros do conselho;
c) Pela assinatura de dois administradores, caso não tenha sido

designado qualquer vice-presidente para o conselho de administração;
d) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores executivos,

no caso de ter sido nomeada uma comissão executiva;
e) Pela assinatura de um ou mais administradores delegados, dentro

dos limites da delegação do conselho de administração;
f) Pela assinatura do mandatário ou procurador, no âmbito do cor-

respondente mandato.
2 � Em assuntos de mero expediente, tal como no endosso de

letras, extractos de facturas, cheques, vales de correio nas contas
bancárias da sociedade, bastará a assinatura de um qualquer membro
do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

O conselho fiscal será composto por três ou cinco membros efec-
tivos e um ou dois suplentes, respectivamente, eleitos de harmonia
com a legislação em vigor, sendo o presidente designado pela
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � As remunerações dos membros do conselho de administração,
serão fixados pela assembleia geral ou por uma comissão de venci-
mentos, composta por três accionistas eleitos por esta, segundo o
método de Hondt.

2 � As remunerações dos membros do conselho de administração,
poderão ser certas ou consistir, parcialmente, numa percentagem dos
lucros de exercício, a qual não poderá exceder 10% desses mesmos
lucros.

3 � As remunerações poderão ser diferenciadas, quer quanto ao
montante, quer quanto à base de cálculo.
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CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � Fazem parte da assembleia geral os accionistas com direito a
voto, desde que, até cinco dias úteis antes da data marcada para a
reunião comprovem a titularidade das acções.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão permane-
cer, conforme o caso, depositadas, registadas ou inscritas em nome
do accionista, pelo menos, até ao encerramento da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir nem participar nas assembleias gerais de accionistas,
salvo deliberação em contrário da própria assembleia geral.

4 � Sem prejuízo do número anterior, os accionistas sem direito
de voto e os obrigacionistas podem fazer-se representar, nos termos
da lei.

ARTIGO 18.º

Cada 500 euros de capital social, conferem direito a um voto.

ARTIGO 19.º

1 � Os accionistas que não possuírem acções no valor nominal
referido no artigo anterior, poderão agrupar-se de forma a completá-
-lo, devendo neste caso, fazer-se representar por um só deles, cujo
nome será indicado em carta subscrita por todos os accionistas agru-
pados, e apresentada ao presidente da mesa da assembleia geral, com
cinco dias úteis de antecedência em relação ao que tiver sido designa-
do para a reunião da assembleia geral.

2 � Um accionista só se pode fazer representar em assembleia
geral, desde que o representante seja um membro do conselho de ad-
ministração da sociedade ou o cônjuge, ascendente, descendente ou
colateral até ao terceiro grau do accionista; ou ainda outro accionista.

3 � Como instrumento de representação voluntária, basta simples
carta dirigida ao presidente da mesa e entregue na sede da sociedade,
até cinco dias úteis antes do dia designado para a reunião.

4 � Nenhum accionista pode fazer-se representar por mais de uma
pessoa na mesma reunião da assembleia geral.

ARTIGO 20.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei e
reunir-se-ão uma vez em cada ano, até 31 de Março, para os fins
constantes do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais e
sempre que o conselho de administração ou o conselho fiscal o jul-
guem conveniente, ou ainda quando requeridas por accionistas que
representem o mínimo de 5% do capital social.

2 � A convocação das assembleias gerais será feita através de cartas
registadas, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída em
primeira convocação, quando estejam presentes ou representados
accionistas que detenham, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o ca-
pital por eles representado.

ARTIGO 22.º

1 � A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos emitido,
seja qual for a percentagem de capital social nela representado. As
abstenções não são contadas.

2 � A deliberação sobre alguns dos assuntos referidos no n.º 2, do
artigo 383.º do Código das Sociedade Comerciais, deve ser aprovado
por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em primei-
ra quer em segunda convocação, salvo o disposto no número seguinte.

3 � Se, na assembleia geral reunida em segunda convocação, esti-
verem presentes ou representados accionistas detentores de, pelo
menos, metade do capital social, a deliberação sobre alguns dos assun-
tos referidos no n.º 2, do artigo 383.º do Código das Sociedades Co-
merciais, pode ser tomada por maioria dos votos emitidos.

ARTIGO 23.º

Todas as votações, incluindo eleições, serão feitas pela forma que
o presidente da mesa da assembleia geral resolver.

ARTIGO 24.º

A mesa da assembleia geral é constituída, pelo menos, por um pre-
sidente e um secretário, que substitui o presidente nas suas faltas ou
impedimentos, salvo existindo um ou mais vice-presidentes.

ARTIGO 25.º

Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que
tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções até
à designação de quem deva substituí-los.

CAPÍTULO V

Das disposições comuns

ARTIGO 26.º

O conselho de administração, o conselho fiscal, a comissão de
vencimentos, assim como a mesa da assembleia geral, serão eleitos de
três em três anos, pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição
uma ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal e da
comissão de vencimentos que não tiverem outras remunerações, cer-
tas ou variáveis nesta sociedade poderão receber remunerações me-
diante senhas de presença atribuídas pela assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Do ano social, balanço e divisão de lucros

ARTIGO 28.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Os lucros líquidos anuais apurados em balanço, terão a seguinte
aplicação:

a) Um mínimo de 5% para reserva legal até atingir importância
igual ao capital social e sempre que se torne necessário reintegrá-lo;

b) O restante, sem dependência do preceituado no artigo 294.º, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais, de acordo com a deliberação da
assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Da dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 30.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.
2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições legais,

pelas disposições do presente contrato e pelas deliberações da
assembleia geral.

3 � Ao conselho de administração competirá proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não tiver sido determinado pela
assembleia geral.

4 � Quando a liquidação seja feita pelo conselho de administra-
ção, pertencer-lhe-ão todos os poderes a que se refere o artigo 152.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 31.º

Para as questões entre os accionistas e a sociedade, emergentes quer
do presente contrato, quer de actos sociais, fica estipulado o foro da
comarca da sede social, com renúncia expressa a qualquer outro.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059927

SILVA & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 417/600914; identificação de pessoa colectiva n.º 500452865;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 40/031223.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 15 de
Dezembro de 2003.

Em 23 de Dezembro de 2003 � Com relação à sociedade em
epígrafe, ficaram depositados, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, até 15 de Dezem-
bro de 2003, data da dissolução.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414069
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SOCIEDADE COMERCIAL ÍRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 655/421016; identificação de pessoa colectiva n.º 500478490;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 43/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais, com o valor nominal de 2500 euros, cada,
pertencendo uma à sócia Isabel Maria Borges Martins e a outra à sócia
Joana Teresa Borges Martins.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059889

SERRALHARIA DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 762/780217; identificação de pessoa colectiva n.º 500707731;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/040106.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencentes uma ao sócio, Júlio Manuel Antunes Bastos e outra ao
sócio, Nuno Miguel de Almeida Bastos.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059935

RUI METELO PINA, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 622/831109; identificação de pessoa colectiva n.º 501402594;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/031226.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 3 de Dezembro de

2003.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414123

SOLAR DOS CANADIANOS, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 105/790119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500686432; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 13 e14/031222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Virgílio Mendes da Silva e de João
das Neves Garcia, por renúncia, em 13 de Agosto de 2001, e foi
aumentado o capital social de 400 000$ para 6000 euros, e

redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 6000 euros, e corresponde à
soma de três quotas: uma quota do valor nominal de 3000 euros, per-
tencente à sócia Maria do Carmo Direito de Matos; uma quota do
valor nominal de 1800 euros, pertencente ao sócio Augusto Fernandes
Direito de Matos, e uma quota do valor nominal de 1200 euros, per-
tencente ao sócio José Carlos Martins Direito de Matos.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058670

TRAINALDA � TRANSFORMADORA INDUSTRIAL
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 544/790423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500858802; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 21-22/040106.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ana Isabel Rosado da Palma Rosa,
por renúncia, em 11 de Dezembro de 2003, e foi alterado parcial-
mente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Dias; uma do va-
lor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Lúcia Maria Calhau
Caleiro Dias, e duas do valor nominal de 1125 euros, pertencente uma
a cada uma das sócias, Maria de Fátima Caleiro Dias Valente e Maria da
Assunção Caleiro Dias.

ARTIGO 6.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas:
a) Do gerente Manuel Joaquim Dias; ou de
b) Dois outros gerentes; ou de
c) Um gerente e um procurador.
2 � Mantém-se.
3 � Em caso de falecimento de qualquer dos gerentes, o cônjuge

sobrevivo, se o houver, será o representante da quota perante a so-
ciedade enquanto se mantiver na condição de viuvez, e terá direito a
receber mensalmente da sociedade 70% do vencimento que ao seu
falecido cônjuge competiria se fosse vivo.

4 � Nunca os gerentes poderão obrigar a sociedade em fianças,
letras de favor, avales, abonações e em actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005406210

VIEIRA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 328/651209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500902933; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 31/031219.

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

Deslocação de sede para a Rua do Alferes Barrilaro Ruas, 5-E, loja,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059897

SILVINA & VIRGÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 102/680309; identificação de pessoa colectiva n.º 500723664;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 31; números e
data das apresentações: 6-7/031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António Fernando de Jesus, por
renúncia, em 27 de Novembro de 2003, e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
11 700 euros, e uma do valor nominal de 300 euros, ambas na
titularidade do sócio Júlio Gil Francisco Alves da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente o sócio Júlio Gil Francisco Alves da Silva.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo destes actos

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

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414140

VICAMIL � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3590/920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502814373;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 15 de
Julho de 2001.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005053040

SLN VALOR � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 049/010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505238373;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 91 750 000 euros para 164 000 000 de euros, ten-
do sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
164 000 000 de euros, correspondendo à soma de 146 quotas, que são
as seguintes: uma quota de 10 000 000 de euros, pertencente ao só-
cio, Ricardo Manuel Santos Oliveira; uma quota de 7 000 000 de euros,
pertencente à sócia, EUROBIS � Sociedade Europeia de Imobiliá-
rio, L.da; uma quota de 5 000 000 de euros, pertencente à sócia, Almiro
J. Silva, L.da; uma quota de 5 000 000 de euros, pertencente ao sócio,

Rui Manuel Rodrigues de Almeida Fonseca; uma quota 4 000 000 de
euros, pertencente à sócia, Adelino Santos Silva � Sociedade de Ges-
tão de Imóveis, S. A.; uma quota de 4 000 000 de euros, pertencente
à sócia, Joaquim Silva � Sociedade de Gestão de Imóveis, S. A.; uma
quota de 3 000 000 de euros, pertencente ao sócio, Joaquim Ferreira
Abreu; uma quota de 3 000 000 de euros, pertencente à sócia, SLN �
Imobiliária, SGPS, S. A.; uma quota de 3 000 000 de euros, perten-
cente ao sócio, José de Oliveira Costa; uma quota de 3 000 000 de
euros, pertencente à sócia, Tillan Marketing Limited; uma quota de
2 500 000 euros, pertencente à sócia, MARFER � Construções
Civis, L.da; uma quota de 2 500 000 euros, pertencente à sócia, So-
ciedade Agrícola Valle Flôr, S. A.; uma quota de 2 400 000 euros, per-
tencente ao sócio, Armando da Silva Antunes; uma quota de
2 000 000 de euros, pertencente ao sócio, João Luís Gomes Pereira;
uma quota de 2 000 000 de euros, pertencente à sócia, PLEXPART,
SGPS, S. A.; uma quota de 1 500 000 euros, pertencente à sócia,
Epworth Enterprises, Ldt; uma quota de 1 400 000 euros, pertencen-
te à sócia, S. Conrado � Automóveis, S. A.; uma quota de
1 250 000 euros, pertencente à sócia, MARFEL � Empresa de
Confecções, L.da; uma quota de 1 200 000 euros, pertencente ao só-
cio, Alberto Queiroga Figueiredo; uma quota de 1 200 000 euros, per-
tencente ao sócio, António Marques dos Santos Cavaco; uma quota
de 1 200 000 euros, pertencente ao sócio, Eduardo Marques dos San-
tos Cavaco; uma quota de 1 200 000 euros, pertencente a sócia,
MACROPAR � Consultoria e Participações, S. A.; uma quota de
1 200 000 euros, pertencente à sócia, MAIATUR � Imobiliária, S. A.;
uma quota de 1 100 000 euros, pertencente à sócia, ARSOPI � In-
dústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S. A.; uma quota de 1 000 000 de
euros, pertencente à sócia, Breslan Investments LLC; uma quota de
1 000 000 de euros, pertencente ao sócio, João Manuel Pinto
d�Oliveira Gaspar; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente à
sócia, TJ � Participações Financeiras, SGPS, S. A.; uma quota de
1 000 000 de euros, pertencente ao sócio, Joaquim dos Santos
d�Oliveira; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente à sócia,
Catriona Limited; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente ao
sócio, Fernando Duarte Rodrigues Cordeiro Filho; uma quota de
1 000 000 de euros, pertencente ao sócio, Fernando Duarte Rodrigues
Cordeiro; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente à sócia, Maria
Judite Rodrigues Cordeiro; uma quota de 1 000 000 euros, pertencen-
te ao sócio, Avelino Mota Gaspar Francisco; uma quota de
800 000 euros, pertencente ao sócio, António José Duarte Tomás;
uma quota de 700 000 euros, pertencente à sócia IMPETUS � Por-
tugal Têxteis, S. A.; uma quota de 500 000 euros, pertencente à sócia,
Hillkey Associates, S. A.; uma quota de 500 000 euros, pertencente
ao sócio, António Antunes de Sousa; uma quota de 500 000 euros,
pertencente à sócia, FOCOR � Produtos Químicos, S. A.; uma quota
de 500 000 euros, pertencente ao sócio, Armando da Rocha Martins;
uma quota de 500 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel Ramos da
Silveira; uma quota de 500 000 euros, pertencente à sócia, João Ma-
nuel Pinto d�Oliveira Gaspar, Unipessoal, L.da; uma quota de
500 000 euros, pertencente ao sócio, Avelino Gonçalves do Carmo;
uma quota de 400 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel Augusto
Silva Tavares; uma quota de 400 000 euros, pertencente ao sócio,
Bernardino Silva Guimarães; uma quota de 400 000 euros, pertencen-
te ao sócio, Domingos José Marques Lopes; uma quota de
400 000 euros, pertencente à sócia, Lina Maria Pinto Correia de Abreu
Araújo; uma quota de 400 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel
Marques dos Santos Cavaco; uma quota de 300 000 euros, pertencen-
te ao sócio, João Gonçalves Casal; uma quota de 300 000 euros, per-
tencente à sócia, Ecnoger Sociedade de Apoio Administrativo e Fi-
nanceiro a Empresas, L.da; uma quota de 300 000 euros, pertencente
ao sócio, Lourival da Silva e Costa; uma quota de 300 000 euros,
pertencente ao sócio, Domingos Ferreira Neto; uma quota de
300 000 euros, pertencente ao sócio, José Manuel Delgado Espírito
Santo; uma quota de 250 000 euros, pertencente ao sócio, José
Eugénio Faria Leite; uma quota de 250 000 euros, pertencente à sócia,
IMOALFA � Empreendimentos Imobiliários, L.da; uma quota de
200 000 euros, pertencente ao sócio, José António Antunes Concei-
ção Roda; uma quota de 200 000 euros, pertencente ao sócio, Thebar
David Oliveira Miranda; uma quota de 200 000 euros, pertencente ao
sócio, Jorge Manuel Pereira Nina; uma quota de 200 000 euros, per-
tencente à sócia, LINEAR � Investimentos Imobiliários, L.da; uma
quota de 200 000 euros, pertencente ao sócio, Augusto Rodrigues
Neto; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Fernando
Ferreira; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Joaquim
Cunha Gomes; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio,
Aprígio de Jesus Ferreira dos Santos; uma quota de 100 000 euros,
pertencente ao sócio, António Moreira da Silva; uma quota de
100 000 euros, pertencente ao sócio, Aurelino Almeida Oliveira; uma
quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Lourenço Azevedo
Conceição; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Carlos
Alberto Novo; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio,
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Mário Laurindo Gonçalves dos Santos; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, Sociedade Agrícola de Investimentos de Oliveira
do Bairro, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio,
Manuel da Cunha Gomes; uma quota de 100 000 euros, pertencente
ao sócio, Rui Herlânder Rolão Gonçalves; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, FTB � Fábrica Tubos da Barca, S. A.; uma quo-
ta de 100 000 euros, pertencente à sócia, FIBROLITE � Empresa
de Fibrocimentos, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente à
sócia, TERMOLAN � Isolamentos Termo-Acústicos, S. A.; uma
quota de 100 000 euros, pertencente à sócia, AMIANTIT � Empre-
sa de Fibrocimentos, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente
à sócia, VEXEQ � Comércio Internacional e Exploração de
Equipamento, L.da; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao só-
cio, Jorge Manuel Miranda Conceição; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, JAPORTE � Sociedade Comercial de Acessó-
rios de Automóveis, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente
ao sócio, Eduardo Marques Quaresma; uma quota de 100 000 euros,
pertencente ao sócio, Mário Jorge Monico de Carvalho Alcântara;
uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Cândido Moreira
da Silva; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, António
Cândido Lopes Natário; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao
sócio, Hamilton Manuel Santos Coutinho de Faria; uma quota de
100 000 euros, pertencente à sócia, Maria Isabel de Jesus Quintino;
uma quota de 100 000 euros, pertencente à sócia, ACAIL � Indús-
tria e Comércio de Ferros e Aços, L.da; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, GOPACA � Fábrica de Papel e Cartão, S. A.;
uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, José Augusto
Rodrigues de Oliveira Costa; uma quota de 100 000 euros, pertencen-
te à sócia, Iolanda Maria Rodrigues de Oliveira Costa; uma quota de
100 000 euros, pertencente à sócia, Hinsan Capital Corporate; uma
quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Álvaro Manuel Cor-
deiro; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Vasco
Fernandes Teixeira; uma quota de 5 000 000 de euros, pertencente
ao sócio, Ricardo Manuel Santos Oliveira; uma quota de 18 000 000 de
euros, pertencente à sócia, EUROBIS � Sociedade Europeia de
Imobiliário, L.da; uma quota de 10 000 000 de euros, pertencente à
sócia, Almiro J. Silva, L.da; uma quota de 2 000 000 de euros, perten-
cente ao sócio, Rui Manuel Rodrigues de Almeida Fonseca; uma quota
de 5 000 000 de euros, pertencente à sócia, Adelino Santos � So-
ciedade de Gestão de Imóveis, S. A.; uma quota de 5 000 000 de euros,
pertencente à sócia, Joaquim Silva � Sociedade de Gestão de
Imóveis, S. A.; uma quota de 2 600 000 euros, pertencente ao sócio,
Joaquim Ferreira Abreu; uma quota de 500 000 euros, pertencente a
sócia, SLN � Imobiliária, SGPS, S. A.; uma quota de 2 000 000 de
euros, pertencente ao sócio, José de Oliveira Costa; uma quota de
2 200 000 euros, pertencente à sócia, Tillan Marketing Limited; uma
quota de 1 500 000 euros, pertencente à sócia, MARFER � Cons-
truções Civis, L.da; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente à
sócia, PLEXPART, SGPS, S. A.; uma quota de 1 200 000 euros, per-
tencente ao sócio, António Marques dos Santos Cavaco; uma quota
de 600 000 euros, pertencente à sócia, MACROPAR � Consultoria
e Participações, S. A.; uma quota de 1 200 000 euros, pertencente à
sócia, MAIATUR � Imobiliária, S. A.; uma quota de 500 000 euros,
pertencente à sócia, Breslan Investments LLC; uma quota de
3 000 000 de euros, pertencente à sócia, TJ � Participações Finan-
ceiras, SGPS, S. A.; uma quota de 1 500 000 euros, pertencente à sócia,
Catriona Limited; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencente ao
sócio, Avelino Mota Gaspar Francisco; uma quota de 800 000 euros,
pertencente ao sócio, Amónio José Duarte Tomás; uma quota de
500 000 euros, pertencente à sócia Hillkey Associates S. A.; uma quota
de 50 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel Ramos da Silveira; uma
quota de 500 000 euros, pertencente ao sócio, Avelino Gonçalves do
Carmo; uma quota de 200 000 euros, pertencente ao sócio, Bernardino
Silva Guimarães; uma quota de 200 000 euros, pertencente à sócia,
Lina Maria Pinto Correia de Abreu Araújo; uma quota de
250 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel Marques dos Santos
Cavaco; uma quota de 300 000 euros, pertencente à sócia, Ecnoger
Sociedade de Apoio Administrativo e Financeiro a Empresas, L.da; uma
quota de 150 000 euros, pertencente ao sócio, Domingos Ferreira
Neto; uma quota de 300 000 euros, pertencente ao sócio, José António
Antunes Conceição Roda; uma quota de 200 000 euros, pertencente
ao sócio, Thebar David Oliveira Miranda; uma quota de 500 000 euros,
pertencente ao sócio, Jorge Manuel Pereira Nina; uma quota de
100 000 euros, pertencente à sócia, LINEAR � Investimentos
Imobiliários, L.da; uma quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio,
Fernando Ferreira; uma quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio,
Joaquim Cunha Gomes; uma quota de 1 000 000 de euros, pertencen-
te ao sócio, Aprígio de Jesus Ferreira dos Santos; uma quota de
50 000 euros, pertencente ao sócio, António Moreira da Silva; uma
quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio, Lourenço Azevedo
Conceição; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio, Carlos
Alberto Novo; uma quota de 100 000 euros, pertencente ao sócio,

Mário Laurindo Gonçalves dos Santos; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, Sociedade Agrícola de Investimentos de Oliveira
do Bairro, S. A.; uma quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio,
Manuel da Cunha Gomes; uma quota de 150 000 euros, pertencente
ao sócio, Rui Herlânder Rolão Gonçalves; uma quota de 100 000 euros,
pertencente à sócia, FTB � Fábrica Tubos da Barca, S. A.; uma quo-
ta de 100 000 euros, pertencente à sócia, FIBROLITE � Empresa
de Fibrocimentos, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente à
sócia, TERMOLAN � Isolamentos Termo-Acústicos, S. A.; uma
quota de 100 000 euros, pertencente à sócia, AMIANTIT � Empre-
sa de Fibrocimentos, S. A.; uma quota de 100 000 euros, pertencente
à sócia, VEXEQ � Comércio Internacional e Exploração de
Equipamento, L.da; uma quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio,
Jorge Manuel Miranda Conceição; uma quota de 50 000 euros, per-
tencente à sócia, JAPORTE � Sociedade Comercial de Acessórios de
Automóveis, S. A.; uma quota de 50 000 euros, pertencente ao sócio,
Eduardo Marques Quaresma; uma quota de 150 000 euros, pertencen-
te ao sócio, António Cândido Lopes Natário; uma quota de
100 000 euros, pertencente ao sócio, Hamilton Manuel Santos
Coutinho de Faria; uma quota de 250 000 euros, pertencente à sócia,
ACAIL � Indústria e Comércio de Ferros e Aços, L.da; uma quota de
50 000 euros, pertencente ao sócio, José Augusto Rodrigues de Oli-
veira Costa; uma quota de 50 000 euros, pertencente à sócia, Iolanda
Maria Rodrigues de Oliveira Costa e uma quota de 1 450 000 euros,
pertencente à sócia, Hinsan Capital Corporate.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004357282

RESULTADOS � MARKETING DIRECTO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5777/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503384380;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de secretários, por deliberação de 25 de Setembro de
2003.

Efectivo: Luís Miguel Salgueiro Tavares, solteiro, maior, Rua dos
Trabalhadores do Mar, 16, 2.º, F, Setúbal; suplente: Armindo Oliveira
da Silva, casado, Travessa de Jorge d�Aquino, 4, 1.º, direito, Setúbal.

Pela inscrição n.º 6, com a apresentação 24/031230 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e liquidação,
tendo sido as contas aprovadas em 22 de Dezembro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001119607

CLÍNICA ATLANTA, L.DA

(anteriormente SEIXAS MARTINS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7796/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503956694;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 5 012 050$ para 250 000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Clínica Atlanta, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Castilho, 71, 5.º, esquerdo, freguesia de São
Mamede, em Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 125 000 euros, cada uma, uma de cada sócio, Joaquim
Fernando Seixas Martins e Alva Maria Vilhena de Morais Seixas
Martins.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059862

SOCIEDADE ATMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 996/630517; identificação de pessoa colectiva n.º 500478511;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 28/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais, com o valor nominal de 2500 euros, cada,
pertencendo uma à sócia Isabel Maria Borges Martins, e outra à sócia
Joana Teresa Borges Martins.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414832

SAMEL � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5287/940824; identificação de pessoa colectiva n.º 503250007;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 14 963,94 euros para 165 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
165 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal 82 500 euros, uma de cada um dos sócios, Manuel dos San-
tos e Maria da Graça de Oliveira Gouveia Santos.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414824

TAVIMA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7882/971031; identificação de pessoa colectiva n.º 501566368;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/030930.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 3 de Janeiro de
2003. Período: Triénio de 2002/2004.

Conselho de administração: Presidente � Jacques Henri Daniel Perriere;
vogais � Robert Jean Marie Daviaud e Michael Anthony Joseph.

Fiscal único: Efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; su-
plente � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

Pela inscrição n.º 9, com a apresentação 19/030930 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de

10 000 000$ para 50 000 euros, e redenominado o capital para euros,
ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1, do
artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado e está dividido em 10 000 acções de valor nominal de cinco
euros, cada uma.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000248270

ROMAUTO � COMÉRCIO E COMPONENTES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 912/031229; identificação de pessoa colectiva n.º 506750469;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/031229.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROMAUTO � Comércio e
Componentes de Automóveis, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr.
Manuel Espírito Santo, lote E1, 7.º, C, freguesia do Beato, conce-
lho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e ainda criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício de comércio de veículos
automóveis. Comércio de peças e acessórios para veículos automó-
veis. Documentação automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 90 000 euros, pertencente ao sócio Américo Moreira
Saraiva, e uma de 10 000 euros, pertencente à sócia Silvina Jesus
Moreira Saraiva.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade.

ARTIGO 5.º

A administração e gerência da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, ficam a cargo do sócio Américo Moreira Saraiva,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer nos termos e condições que vier a ser deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos em que a lei exija forma especial.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004273798
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SCALE PARTNERS � ASSESSORIA E PROJECTOS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 917/031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506565432;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/031231.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Scale Partners � Assessoria e
Projectos Internacionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Largo de Vitorino Damásio, 3-C,
7, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte: consultoria, assessoria e
implementação de empresas e projectos internacionais. Consultoria
estratégica, gestão financeira e prestação de serviços a empresas.
Importação e exportação de produtos. Representação, licenciamento
e franchising de marcas, produtos ou serviços. Comercialização direc-
ta ou indirecta de produtos, bens ou serviços.

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 3250 euros, pertencente ao sócio, José Maria
Abecassis Oliveira Soares, e outra no valor nominal de 1750 euros,
pertencente ao sócio, Rodrigo Nunes da Ponte Moreira Rato.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será constituída por dois gerentes,
sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo, desde já, nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para além dos seus poderes normais, a gerência poderá com-
prar ou vender bens móveis e imóveis e celebrar quaisquer contratos,
nomeadamente de locação financeira, de aluguer de longa duração,
entre outros.

3 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

5 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos do ar-
tigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais, com as atri-
buições constantes dos respectivos mandatos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade que terá sempre o direi-
to de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo.

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, adjudicação em

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

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

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

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

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

4 � Se falecer um sócio, os herdeiros deverão designar de entre
eles, um representante comum no prazo de 90 dias a contar da data
do falecimento.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414980

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ENCADERNAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 542/620309; identificação de pessoa colectiva n.º 500259151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,93 euros e está dividido em duas quotas: uma de 13 467,54 euros,
pertencente ao sócio, Amador Simões, e outra no valor de
1496,39 euros, pertencente ao sócio, António Luís Martins Simões.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004283114

SABIOL � SOCIEDADE AGRO-BIOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 288/630917; identificação de pessoa colectiva n.º 500237794;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 38/031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 13.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se com a assinatura de um administrador, no-
meadamente a aquisição ou alienação de quaisquer bens móveis ou
imóveis.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005030902

VIEIRA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 328/651209; identificação de pessoa colectiva n.º 500902933;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 38/031016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros,
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cada, pertencentes uma cada um dos sócios, Jorge Ademar Franco de
Almeida e Carla Sofia da Silva Matos Almeida.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004282258

SINTRAINVESTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9852/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 502929588;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 13-14/031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de João Manuel Chambino Correia e
de José Martins Fernandes, por renúncia, em 22 de Dezembro de 2003,
e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 4.º e 7.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
que constituem o activo, é de 25 000 euros, dividido em duas quotas,
iguais, do valor nominal de 12 500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, José Manuel Carbo Carrera Martinez e Jorge
Manuel Martins Alcobia.

7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo de quem for designado
gerente, sócio ou não, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

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

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414239

VELIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 440; identificação de pessoa colectiva n.º 505009803; en-
trada n.º 75; data da apresentação: 040109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005415740

RESTAURANTIL � RESTAURANTES ITALIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 567; identificação de pessoa colectiva n.º 502135328; entrada
n.º 153; data da apresentação: 040115.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2002939365

SHELL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7284; identificação de pessoa colectiva n.º 500246963; entra-
da n.º 155; data da apresentação: 040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas, do ano de
2002 e consolidadas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005418048

SMM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 663; identificação de pessoa colectiva n.º 505737449; en-
trada n.º 172; data da apresentação: 040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas, dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2004278668

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
JOÃO BERNARDINO GOMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 694/711022; identificação de pessoa colectiva n.º 500255865;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/031215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 13 de Março de
2003.

Período: quadriénio de 2003/2006.
Conselho de administração: Presidente � João Bernardino Gomes,

Rua de António Enes, 19, 2.º, direito, Lisboa; vogais � Auzíria da
Conceição Morgado Gomes, residente com o anterior, e Celestino
Lucas Morgado residente com os anteriores.

Conselho fiscal: Presidente � Joaquim de Jesus Taveira dos San-
tos; vogais � Henrique José Marto Oliveira, casado; e António Bar-
reira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � António Manuel Mendes
Barreira (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000248285

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PARADA DA PARÓDIA � PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6495; identificação de pessoa colectiva n.º 503976725; núme-
ro e data da entrada: 5947/020627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248302

PARMEDI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1406; identificação de pessoa colectiva n.º 502704845; núme-
ro e data da entrada: 5156/020626.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336420

CHARIVARI, PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7293; identificação de pessoa colectiva n.º 504193180; núme-
ros e data das entradas: 6224/6227/020627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas, dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336536

M. J. SANTOS ALMEIDA � PROMOÇÃO DE VENDAS
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5154; identificação de pessoa colectiva n.º 503626015; núme-
ro e data da entrada: 6681/020628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336315

COMUNICAÇÕES XXI � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6614; identificação de pessoa colectiva n.º 503857360; núme-
ro e data da entrada: 6267/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336412

MÁRIO COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5865; identificação de pessoa colectiva n.º 503797421; núme-
ro e data da entrada: 6479/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336447

MUNDOGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4922; identificação de pessoa colectiva n.º 502139595; núme-
ro e data da entrada: 6823/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336455

MADEIRA BOUTIQUE E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 256; identificação de pessoa colectiva n.º 501885056; nú-
mero e data da entrada: 6522/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336439

M. R. E. F. O. � INDÚSTRIA ALIMENTAR E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9991; identificação de pessoa colectiva n.º 505347032; núme-
ro e data da entrada: 62/030106.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000732330

CARLOS DOMINGUES SIMÕES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 552; identificação de pessoa colectiva n.º 500054096; nú-
meros e data das entradas: 320, 321 e 322/030122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248245

CASQUEIRO & CASQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 989; identificação de pessoa colectiva n.º 500499985; nú-
mero e data da entrada: 52/030106.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248244

PINARES & C.A (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 329; identificação de pessoa colectiva n.º 500546940; nú-
mero e data da entrada: 5503/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248243

M. GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9287; identificação de pessoa colectiva n.º 500481784; núme-
ro e data da entrada: 18 394/021212.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248242

CECÍLIA BUGALHO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 009; identificação de pessoa colectiva n.º 504281127; nú-
mero e data da entrada: 6671/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248241

CLÍNICA ESTOMATOLOGIA PROF. FERREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 210; identificação de pessoa colectiva n.º 502082607; número
e data da entrada: 4377/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248240

MORAIS PINHEIRO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 875; identificação de pessoa colectiva n.º 501884815; nú-
mero e data da entrada: 5096/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248239

MEMO � NOVAS TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 718; identificação de pessoa colectiva n.º 501530754; nú-
mero e data da entrada: 6048/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248238

M. MOURA � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3442; identificação de pessoa colectiva n.º 503179159; núme-
ro e data da entrada: 4601/020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248237

MAÇÃ DOCE � PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4298; identificação de pessoa colectiva n.º 503402451; núme-
ro e data da entrada: 3664/020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248236

PREDIAL ABRÓTEGA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5196; identificação de pessoa colectiva n.º 503635316; núme-
ro e data da entrada: 5213/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248235

MARIA JOSÉ MASCARENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2597; identificação de pessoa colectiva n.º 501332367; núme-
ro e data da entrada: 5855/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248234

PIRES CAMILO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 239; identificação de pessoa colectiva n.º 500218870; nú-
mero e data da entrada: 5720/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248233

MULTICRIA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4883; identificação de pessoa colectiva n.º 503551937; núme-
ro e data da entrada: 5413/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248232

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE SOFIA TAVARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7450; identificação de pessoa colectiva n.º 504228323; núme-
ro e data da entrada: 5504/020626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248231

CONTAOMÊS, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6413; identificação de pessoa colectiva n.º 503935050; núme-
ro e data da entrada: 4268/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248230

CARDIOL � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
CARDIO VASCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7594; identificação de pessoa colectiva n.º 504263994; núme-
ro e data da entrada: 5654/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248229

MANUEL VAZ PINTO DE QUEIROZ � ARQUITECTURA
E DESENHO URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2429; identificação de pessoa colectiva n.º 502946105; núme-
ro e data da entrada: 6581/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248228

MARQUES DE ALMEIDA & CUNHA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2761; identificação de pessoa colectiva n.º 503024600; núme-
ro e data da entrada: 4085/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248227

CLÍNICA MÉDICA RUA ALEXANDRE HERCULANO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 754/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506341917;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021105.

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

1.ª Anabela dos Santos Pires Cardoso, contribuinte fiscal
n.º 137190697, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa,

divorciada, residente na Rua dos Ferreiros à Estrela, 50, 2.º, em Lis-
boa, portadora do bilhete de identidade n.º 1384053, emitido em 30 de
Maio de 1994, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e da cédula
profissional n.º 18 596.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Rua Alexandre
Herculano, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Alexandre Her-
culano, 7, 1.º esquerdo, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos. Clí-
nica médica.

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 da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358460

CAVALO DE FERRO, EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 755/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506182177;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021105.

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

Diogo Vasco Madre Deus da Conceição Pereira, que também usa
Diogo Vasco Madre Deus Conceição Pereira, número de identificação
fiscal 210969296, natural da freguesia de Carnaxide, concelho de
Oeiras, solteiro, maior, residente na Praceta da Quinta da Figueira, 6,
7.º direito, Venda Nova, Amadora, portador do bilhete de identidade
n.º 10300100, de 5 de Maio de 2000 emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Domingos Miguel Folque Guimarães, número de identificação fis-
cal 164390243, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida de 5 de Outubro,
176, 3.º esquerdo, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 10332976, de 27 de Dezembro de 2000 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Hugo Renato Freitas Xavier, número de identificação fiscal
211967726, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Avenida do Castelo de São Jorge, 231,
em São Domingos de Rana, Cascais, portador do bilhete de identidade
n.º 10771725, de 22 de Maio de 2002 emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade por
quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cavalo de Ferro, Editores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 176, 3.º
esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços em edi-
ção e tradução de livros em suporte papel ou multimédia e activida-
des conexas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Depende de deliberação unânime de todos os sócios a celebra-
ção de contratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Diogo Vasco
Madre Deus da Conceição Pereira e Hugo Renato Freitas Xavier.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358478

CULTIVERDE � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 761/021106; identificação de pessoa colectiva

n.º 506305554; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021106.

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

Miguel Luís Santos Graça de Vasconcelos Rodrigues, número de
identificação fiscal 188345965, natural da freguesia de São Domin-
gos de Benfica, concelho de Lisboa, e mulher, Patrícia Maria Chibeles
da Mata Ferreira de Azevedo, número de identificação fiscal
176650792, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa,
casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes no Largo de
Manuel Emídio da Silva, 12, 5.º esquerdo, em Lisboa, titulares dos
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 8425646 de 31 de Outu-
bro de 2001 e 10036727 de 26 de Outubro de 2001, emitidos em
Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CULTIVERDE � Espaços
Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Manuel Emídio da
Silva, 12, 5.º esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
jardins, sistemas de rega, importação e exportação de plantas e ma-
terial de jardim, projectos de paisagismo, venda de plantas, material
de jardim e material de rega, aluguer de plantas de interior e exterior
e máquinas para jardim e agricultura. Espaços verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4900 euros pertencente ao sócio Miguel Luís Santos Gra-
ça de Vasconcelos Rodrigues e outra do valor nominal de 100 euros
pertencente à sócia Patrícia Maria Chibeles da Mata Ferreira de Aze-
vedo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Miguel Luís Santos
Graça de Vasconcelos 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 empresas.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358486

PROF. DOUTOR CARLOS BLANCO DE MORAIS
PESQUISA E INVESTIGAÇÃO JURÍDICA,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 769/021108; identificação de pessoa colectiva
n.º 506366600; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021108.

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

Carlos Manuel de Almeida Blanco de Morais, número de identifi-
cação fiscal 114745102, natural da freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa, casado com Sara de Almeida Barroso Blanco de
Morais sob o regime da separação de bens, residente na Rua de Ale-
xandre Braga, 26, 4.º esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de iden-
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tidade n.º 4886468, emitido em 5 de Novembro de 2002 pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Prof. Doutor Carlos Blanco de
Morais � Pesquisa e Investigação Jurídica, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Alexandre
Braga, 26, 4.º esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em elaboração de pareceres jurídi-
cos sob forma escrita, realização de estudos e projectos de investiga-
ção científica no domínio do direito público e realização de trabalhos
de pesquisa jurídico-publicista.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358524

CONCEPSYS � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 772/021111; identificação de pessoa colectiva n.º 504680153;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021111.

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

António José de Carvalho Frade Pina, número de identificação fis-
cal 207202184, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Rua da Cidade de Moçâmedes, lote 265,
6.º direito, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 9556484 de
3 de Julho de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

Inês Margarida de Carvalho Frade Pina, número de identificação
fiscal 207179336, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na Rua da Bela Vista à
Graça, Edifício Gaivotas do Tejo, 31, 13, apartamento 1351, em
Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 10738593 de 12 de Abril
de 2001 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONCEPSYS � Estudos e Pro-
jectos de Arquitectura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Açores, 78-A, 2.º di-
reito, na freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos e projectos de arqui-
tectura, urbanismo e planeamento, compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Avaliação de imóveis, produções
multimédia. Remodelações e construções, design, consultoria na área
de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 9500 euros pertencente ao sócio
António José de Carvalho Frade Pina e outra do valor nominal de
500 euros pertencente à sócia Inês Margarida de Carvalho Frade Pina.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António José de Car-
valho Frade Pina.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358508

PARAÍSO DAS VARIEDADES, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 796/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506358810;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021120.

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

Cláudia Sofia dos Santos Branco Conde, número de identificação
fiscal 216452546, natural da freguesia de Campo Grande, concelho
de Lisboa, casada com Nelson Roberto dos Reis Morais Conde sob o
regime da comunhão geral, residente na Avenida de João Paulo II,
lote 5, 2.º C, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade
n.º 10777244 de 24 de Fevereiro de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Branca Sofia Garcia Tomé Reis Conde, número de identificação fiscal
220545910, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, casada com Adelino dos Reis Morais Conde sob o regime da
comunhão geral, residente na Avenida de Paulo VI, lote 8, 4.º C, em
Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 10808198 de 8 de Março
de 2001 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Otília Maria dos Reis Morais Conde Barros, número de identifica-
ção fiscal 200181165, natural de Moçambique, casada com João
Manuel de Seia Barros sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(194)

dente na Rua da Madalena, 1034, São João da Talha, Loures, porta-
dora do bilhete de identidade n.º 10156951, de 5 de Agosto de
1997 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelas outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade por

quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paraíso das Variedades, Comércio de
Artigos de Decoração e para o Lar, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Paulo VI, lote 6, 1.º,
loja J, Zona L de Chelas, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos ali-
mentares, limpeza, higiene, cosmética, artigos de papelaria, bricolage,
brinquedos, bijutaria, brindes, artigos de vestuário e acessórios. Arti-
gos de decoração e para o lar.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais: cada uma do valor
nominal de 1700 euros e uma de cada uma das sócias.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Por resolução da assembleia geral, todos os sócios podem ter
de efectuar prestações suplementares de capital uma ou mais vezes,
proporcionais à sua quota, até ao limite máximo de 30 000 euros.

2 � Os suprimentos estão sujeitos a deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão intervivos total ou parcial, de qualquer quota,
assim como a respectiva divisão, é feita livremente entre sócios.

2 � A transmissão de quotas que não tenha lugar nos termos do
número anterior depende do consentimento da sociedade, gozando os
restantes sócios do direito de preferência sobre a referida cessão, na
proporção das suas quotas sendo a preferência exercida nas mesmas
condições das propostas pelo interessado em proceder à respectiva
aquisição.

3 � O prazo de que a sociedade dispõe para dar o consentimento
à cessão é de 60 dias, a partir da recepção do pedido de consentimen-
to, por escrito, a qual deverá conter sempre, para além da identifica-
ção do comprador, as demais condições de transferência.

4 � O prazo de que os sócios dispõem para exercer o seu direito
de preferência é de 30 dias a contar da data em que seja dado o con-
sentimento da sociedade à cessão das quotas ou, na ausência deste, a
contar do termo do prazo para a sociedade prestar tal consentimento.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme o
deliberado em assembleia geral, e será exercia por um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral.

2 � À gerência incumbe representar a sociedade em juízo e fora
dele, quer passiva quer activamente, pertencendo-lhe os mais amplos
poderes de administração.

3 � Ressalvados os limites estabelecidos na lei, os gerentes podem
delegar num ou em alguns deles a competência para certos actos ou
negócios ou espécies deles.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Cláudia Sofia dos
Santos Branco Conde e Branca Sofia Garcia Tomé Reis Conde.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um mandatário, nos limites dos respectivos poderes;
c) Um mandatário, nos limites dos respectivos poderes.

ARTIGO 11.º

Os membros da gerência devem elaborar e submeter aos órgãos
competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas do exercício
e os demais documentos de prestação de contas previstas na lei, relativos
a cada ano civil, nos termos dos artigos 65.º e seguintes do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral da sociedade é convocada através de carta
registada com aviso de recepção, enviada com a antecedência míni-
ma de 15 dias sobre a data da assembleia.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
não só por outro sócio como por qualquer pessoa.

3 � Os sócios podem reunir-se em assembleias universais, sem
necessidade de convocação nem de formalidades prévias, bem como
tomar deliberações unânimes por escrito e deliberações por voto es-
crito.

ARTIGO 13.º

1 � Os lucros da sociedade são distribuídos pelos sócios nos ter-
mos deliberados pela assembleia geral, uma vez feitas as deduções le-
gais, designadamente a constituição da reserva legal.

2 � Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício, nos termos do artigo 297.º do Código das Soci-
edades Comerciais.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358605

PARTIDAS DOBRADAS � CONTABILIDADES,
GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5590; identificação de pessoa colectiva n.º 503726834; núme-
ro e data da entrada: 6279/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248226

CLÍNICA VETERINÁRIA JOÃO XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6717; identificação de pessoa colectiva n.º 504051539; núme-
ro e data da entrada: 6458/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248225

PATOM � PATOLOGIA MORFOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6824; identificação de pessoa colectiva n.º 504254774; núme-
ro e data da entrada: 31/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248224

CAUSA E EFEITO � GABINETE DE PESQUISA
DE MERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6888; identificação de pessoa colectiva n.º 504078593; núme-
ro e data da entrada: 30/030103.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248223

PA MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 781/021112; identificação de pessoa colectiva n.º 506357716;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/021112.

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

1.º Pedro Miguel Andrade Mendes, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
Urbanização da Portela, Praceta das Naus, 1, 2.º B, freguesia da Portela,
concelho de Loures, portador do bilhete de identidade n.º 9877475,
de 17 de Dezembro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil, contribuinte fiscal n.º 204246806.

2.º Gonçalo Fernando Andrade Mendes, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Urbanização da Portela, Praceta das Naus, 1, 2.º B, freguesia da
Portela, concelho de Loures, portador do bilhete de identidade
n.º 10275729, de 6 de Novembro de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil, contribuinte fiscal n.º 204246750.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que fica a fazer parte da escritura lavrada a
fl. 91 do livro de notas para escrituras diversas n.º 281-E.

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PA MODA, L.da e tem a sua sede
na Rua de Tomás Ribeiro, 65, Centro Comercial Picoas Plaza, loja
C1, 33 A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, delegações ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social comércio a retalho de
artigos de têxteis, vestuário, calçado, perfumaria e acessórios.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades de res-
ponsabilidade limitada ou agrupamentos complementares de empre-
sas, constituir associações em participação e consórcios, mesmo que
o objecto social seja diferente do ora estipulado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas uma no valor nominal de
4500 euros pertencente ao sócio Pedro Miguel Andrade Mendes e outra
com o valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio Gonçalo
Fernando Andrade Mendes.

ARTIGO 4.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios; nas cessões onerosas
a não sócios a sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo, gozam do direito de preferência, ficando, no entanto, o
sócio Pedro Miguel Andrade Mendes desde já autorizado a ceder a sua
quota a não sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, activa e passi-
va, em juízo e fora dele, fica a cargo dos gerentes que forem designa-
dos por deliberação de sócios, os quais permanecerão no exercício de
funções até à designação ou eleição de novos gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se: com a assinatura do gerente Pedro

Miguel Andrade Mendes; pela assinatura de um mandatário consti-
tuído no âmbito do correspondente mandato, ou ainda, no caso de
haver mais que um gerente, pela intervenção de um só gerente, den-
tro do âmbito dos poderes que, para tal, em acta da gerência ou da
assembleia geral, lhe sejam conferidos ou delegados.

4 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme for delibera-
do pelos sócios.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular ceder a respectiva quota em infracção ao

disposto no artigo 4.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da so-
ciedade;

e) Se, em caso de divórcio, a quota a partilhar não for adjudicada
ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � Os lucros apurados de cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Uma percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros será

destinada à constituição da reserva legal, ou à sua reintegração, até
que aquela represente a quinta parte do capital social;

b) O remanescente, se o houver, terá a aplicação que for delibera-
da pela assembleia geral.

2 � Não é obrigatória a distribuição anual de qualquer percenta-
gem do lucro de exercício que seja legalmente distribuível.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248262

PÉ SUJO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8353/990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504482335;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 52/021118.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 52/021118 � Nomeação de gerente, por delibera-
ção de 8 de Novembro de 2002 � José Manuel Cardoso dos Santos.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248269

CL2F � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9508/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504580132;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/021120.

Certifico que foi registada a alteração com remodelação total do con-
trato da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, respeitante aos estatutos da so-
ciedade por quotas CL2F � Sociedade Imobiliária, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CL2F � Sociedade Imobiliária, L.da, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua de Manuel Rodrigues da Silva, 7, C, escritório 6,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

§ 1.º A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar filiais, ou qual-
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quer outra forma de representação social em qualquer lugar do terri-
tório nacional ou proceder ao respectivo encerramento.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a construção, compra, venda, reven-
da e arrendamento de imóveis; marketing imobiliário; estudos de
mercado imobiliário; avaliações de propriedades imobiliárias; estudo,
desenvolvimento e promoção de projectos imobiliários; gestão, fis-
calização e coordenação de obras.

ARTIGO 4.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de
24 939,89 euros, dividido em duas quotas: uma de 21 198,91 euros
pertencente ao sócio Carlos Alberto Marques Freire e outra de
3740,98 euros pertencente à sócia Lucília Maria Ferreira Teixeira
Freire.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado uma ou mais vezes, sem-
pre que as necessidades sociais o exijam, tendo os sócios o direito de
subscreverem ou não o montante necessário para manter a propor-
ção da sua participação no capital social, em cada aumento de capital
social que for votado, por maioria dos votos, devendo ser imputados
os créditos que os sócios tiverem sobre a Sociedade.

2 � Os sócios que não pretendam participar num aumento de ca-
pital social, deverão declarar, por escrito, à Sociedade no prazo de
15 dias após a deliberação da assembleia geral, da sua vontade de não
participar no aumento de capital votado.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que ela
carecer, vencerão ou não juros conforme for deliberado em assembleia
geral, bem como constituir prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 vezes o valor do capital social e também nos
termos em que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da Sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral.

2 � A remuneração dos gerentes será determinada por deliberação
dos sócios.

3 � A Sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um dos gerentes ou com a assinatura conjunta de dois procuradores
para a prática de determinados actos ou contratos.

4 � Fica desde já, nomeado gerente o sócio Carlos Alberto Mar-
ques Freire.

ARTIGO 8.º

A Sociedade não poderá ser obrigada em fianças, garantias, avales
ou quaisquer actos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 9.º

A cessão e divisão de quotas é, livre entre os sócios e seus descen-
dentes, mas quando feita a terceiros fica dependente do consentimen-
to da Sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A Sociedade, por deliberação dos sócios poderá amortizar
qualquer quota ou parte de quota, independentemente do consenti-
mento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Interdição ou insolvência do respectivo titular;
b) Dissolução ou falência de Sociedade titular de quota da Sociedade;
c) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de apre-

ensão, alienação ou adjudicação judicial;
d) Exclusão de sócio por decisão judicial.
2 � O valor da contrapartida da amortização será o que resultar

do último balanço aprovado à data do facto que for fundamento da
amortização, se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 11.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio a
Sociedade continuará com os sobrevivos e os herdeiros do falecido,
que designarão no primeiro caso um de entre eles, no prazo de 30 dias,
que a todos represente, sendo a representação dos interditos ou ina-
bilitados assegurada nos termos legais.

ARTIGO 12.º

Anualmente será dado balanço às contas da Sociedade. Aos lucros
líquidos apurados depois de retirada a parte destinada ao fundo de

reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral decidir, no-
meadamente a de atribuir gratificações a sócios, empregados e a con-
sultores, sem prejuízo do consignado no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248267

MKT � MUITO, KERO, TUDO, FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 402/010801; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e
data da apresentação: 36/021112.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 36/021112 � Cessação
de funções da gerente, Isilda dos Anjos Gonçalves Marques da Con-
ceição, por ter renunciado em 9 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248266

PAULINO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 767/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506271307;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/021107.

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

1.º António Joaquim Saraiva Paulino, número de identificação fis-
cal 143431510, natural da freguesia de Santa Comba, concelho de
Vila Nova de Foz Côa, casado no regime da comunhão de adquiridos
com Maria Fernanda Lopes Ribeiro Paulino, residente na Rua de
Gertrudes dos Santos Flores, 24, 1.º esquerdo, Murganhal, Caxias,
Oeiras.

2.ª Maria Fernanda Lopes Ribeiro Paulino, número de identifica-
ção fiscal 186609108, natural da freguesia de Santa Comba, casada
com o primeiro outorgante e com ele residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulino & Lopes, L.da, e a sua
sede fica instalada na Rua de Bartolomeu Dias, lote D2, loja B, fre-
guesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade transfe-
rir a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e abrir sucursais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de exploração de restauran-
tes de cozinha portuguesa.

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
3000 euros, pertencente ao sócio, António Joaquim Saraiva Paulino,
e outra de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Lopes
Ribeiro Paulino.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a sociedade em

primeiro lugar e os sócios em segundo.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, António
Joaquim Saraiva Paulino e Maria Fernanda Lopes Ribeiro Paulino, que
desde já ficam designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de qualquer sócio, ou,
em vez disso adquiri-las ou fazê-las adquirir no âmbito da lei, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do titular;
c) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem o prévio consentimen-

to da sociedade, nos termos designadamente do disposto no artigo 4.º;
e) Se o titular deixar de prestar a sua actividade, ou violar o seu

dever de cooperação, ou ainda se for declarado judicialmente que pra-
ticou actos de concorrência desleal.

2 � Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que
prevalecerá o acordo convencionado, a contrapartida da amortização
da quota será a que constar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com objec-
to idêntico ou diferente do seu, bem como participar em quaisquer formas
de cooperação entre empresas, designadamente em consórcios, asso-
ciações em participação e agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248264

PESTANA ROSA � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 771/021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506040755;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/021108.

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

1.º José Francisco Rosa, natural da freguesia de Chão de Couce,
concelho de Ansião, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Aura Maria Gouveia Pestana Rosa, residentes na Rua do Coronel Ri-
beiro dos Reis, 12, 11.º direito, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 125897499.

2.ª Aura Maria Gouveia Pestana Rosa, natural do Funchal (São
Pedro), Funchal, casada com o primeiro outorgante no indicado regi-
me e com ele residente, contribuinte fiscal n.º 153390980.

3.º José Nuno Pestana Rosa, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na mesma
morada do primeiro outorgante, contribuinte fiscal n.º 212091310.

4.º Luís Miguel Pestana Rosa, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na mesma
morada do primeiro outorgante, contribuinte fiscal n.º 226039250.

5.º Pedro Manuel Pestana Rosa, solteiro, maior natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
mesma morada do primeiro outorgante, contribuinte fiscal
n.º 229735746.

ARTIGO 1.º

É constituída e reger-se-á pela lei em vigor e pelos presentes esta-
tutos uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limita-
da que adopta a designação Pestana Rosa � Imóveis, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa e o seu domicílio na Aveni-
da de Paris, 4, 2.º direito.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção da construção, compra e
venda de bens imóveis ou móveis, bem como a exploração e gestão
de prédios próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas integralmente realizadas em dinheiro, duas delas no montante
de 3500 euros cada, a primeira pertencente ao sócio José Francisco
Rosa e a segunda à sócia Aura Maria Gouveia Pestana Rosa, e as três
restantes no valor de 1000 euros cada, subscritas, respectivamente,
pelos sócios Luís Miguel Pestana Rosa, José Nuno Pestana Rosa e
Pedro Manuel Pestana Rosa.

§ único. O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais
vexes, conforme decisão a tomar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta ca-
recer para o desenvolvimento dos seus negócios, mediante as condi-
ções que forem fixadas, podendo tais suprimentos ser realizados atra-
vés da afectação de lucros.

ARTIGO 8.º

A administração e gerência da sociedade ficam pertencentes, com
dispensa de caução, aos sócios José Francisco Rosa e Aura Maria
Gouveia Pestana Rosa, bastando a assinatura de qualquer um destes
para que a sociedade fique obrigada.

§ 1.º A alienação ou oneração de bens imóveis com a intervenção
de qualquer um dos gerentes referidos neste artigo não carece de pré-
via deliberação dos sócios.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada conforme decisão da
assembleia geral.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para quaisquer fins
de interesse social.

ARTIGO 9.º

O sócio que quiser ceder a sua quota só o poderá fazer, total ou
parcialmente, à sociedade ou caso esta não a pretenda adquirir, aos
restantes sócios na proporção do valor das quotas que possuírem,
havendo mais do que um interessado.

ARTIGO 10.º

O preço da cedência da quota, nos termos do artigo anterior, é o
que resultar do acordo de todos os sócios interessados. Na falta de
acordo o preço será o que resultar de avaliação que fixe o seu valor
real, sendo aplicável com as necessárias adaptações o estatuído no
n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Em qualquer caso não serão tomados em conta nessa ava-
liação os direitos de exploração e fruição de bens que sejam proprie-
dade pessoal dos sócios.

ARTIGO 11.º

O pagamento do preço seja qual for o modo da sua fixação será
efectuado em seis prestações semestrais, todas iguais, sem juros, se
não houver acordo das partes interessadas quanto à forma de paga-
mento.

ARTIGO 12.º

É expressamente autorizada a divisão de quota pelos herdeiros de
sócio falecido, sem prejuízo do estipulado no artigo seguinte.

ARTIGO 13.º

Podem ser amortizadas quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota haja sido penhorada ou arrestada e ainda quando

a mesma, por qualquer razão, tenha de ser judicialmente arrematada
ou adjudicada;

c) Quando a quota seja dada de penhor ou de outra forma onerada
a favor de terceiros, sem o expresso consentimento da sociedade;

d) Quando por motivo de divórcio ou separação judicial de pessoas
e bens, a quota não fique pertencente, na totalidade ao respectivo
titular;

e) Se, morrendo qualquer sócio este não deixar descendentes.
§ único. A deliberação de amortização terá de ser tomada no prazo

de 90 dias a partir da data em que a sociedade tenha conhecimento do
facto que a permita.
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ARTIGO 14.º

A contrapartida da amortização será sempre e somente o corres-
pondente ao valor nominal da quota amortizada, acrescido da corres-
pondente parte nos fundos de reserva, dos lucros apurados e não dis-
tribuídos com adição ou subtracção dos saldos credores ou devedores
de quaisquer contas do sócio titular da quota amortizada.

§ 1.º O preço da amortização será pago nas condições do artigo 11.º

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248263

COMPLEXUS � CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 792/021118; identificação de pessoa colectiva n.º 506219771;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/021118.

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

Júlio Nogueira Tomé, natural de Sobreira Formosa, Proença-a-Nova
e mulher Maria Elisa Camisa Velho, natural de Moçambique, casados
no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Avenida de Rui
Luís Gomes, 4, 1.º, direito, Alfornelos, Amadora, sendo ela portadora
do bilhete de identidade n.º 7152834 de 10 de Setembro de 1997,
emitido pela DGRN � Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COMPLEXUS � Centro de
Explicações, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua de Maria Pimentel
Montenegro, 5, 8.º esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, bem como abrir, transferir ou en-
cerrar sucursais, filiais, agências ou estabelecimentos, ou qualquer ou-
tra forma de representação social, em qualquer parte do território
nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: centro de explicações.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três quo-
tas, uma de 3700 euros, pertencente à sócia Maria Elisa Camisa Ve-
lho e duas quotas de 650 euros cada pertencentes aos sócios Júlio
Nogueira Tomé e Pedro Alexandre Velho Tomé, encontrando-se já
inteiramente realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, compete a dois gerentes sócios ou não.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Maria Elisa
Camisa Velho e Júlio Nogueira Tomé.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 3.º Os gerentes poderão também ser nomeados em assembleia geral.
§ 4.º Qualquer dos gerentes poderá delegar em outro gerente pode-

res para a prática de certos e determinados actos.
§ 5.º A sociedade poderá constituir mandatários com poderes, tam-

bém, para a prática de certos e determinados actos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas bem como a sua divisão dependem do consen-
timento da sociedade, excepto se efectuadas em benefício de sócios
ou seus descendentes ou ascendentes.

§ único. Na cessão de quotas a estranhos têm, a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios, depois, direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 7.º

 A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, penhor, ou,

por qualquer forma, apreendida indevidamente;

c) No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio;
d) No caso do sócio transgredir o estabelecido no artigo 6.º, quan-

to à preferência.
§ 1.º O valor ou preço de amortização, no caso das alíneas a) e c)

será o que resultar de um balanço especial a dar para o efeito, nos
demais casos, o valor nominal da respectiva quota, sem direito à quo-
ta-parte dos fundos de reservas sociais.

§ 2.º Em qualquer dos casos de amortização, o valor desta será pago
em 24 prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primei-
ra 90 dias após a respectiva deliberação.

§ 3.º A amortização considerar-se-á efectuada a partir do pagamento
ou depósito, na Caixa Geral de Depósitos, da primeira prestação.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com aviso de recepção, expedidas
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá afectar às reservas, no todo ou em par-
te, os resultados do exercício.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248261

POUSA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 412/550519; identificação de pessoa colectiva n.º 500565791;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/021120.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248260

PLÁSTICOS DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 247/611227; identificação de pessoa colectiva n.º 500219613;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/011226.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 67 500 000$ para 337 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de 337 000 euros, e corresponde à soma das
quotas dos sócios, uma no valor nominal de 60 755 euros pertencen-
te a Maria Augusta de Sousa Duarte Apkan, outra no valor nominal
de 54 085 euros pertencente a Sónia Duarte Apkan e outra no valor
nominal de 222 160 euros pertencente a UNIPLEX � Comércio de
Materiais Acrílicos e Plásticos, L.da

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248259

PEREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 150/650916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500492247; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 8/
021115.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248258

PASTELARIA MARIA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 583/670308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212392; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 65 e 66/021121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 65/021121 � Cessação de
funções dos gerentes, Domingos Brás Barros, António Luís Marques
Amaral e Jaime Andrade, por terem renunciado em 4 de Junho de
2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 4.º e 6.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores constantes da escrita social e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
3750 euros pertencente ao sócio João António Ribeiro Ferreira Nunes
e outra do valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Eurico
Macedo Ferreira Nunes.

6.º

A gerência dispensada de caução será exercida pelo sócio João
António Ribeiro Ferreira Nunes, que desde já fica nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, sendo necessário e suficiente a assinatura do mesmo para obri-
gar a sociedade.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248257

CRUZ DA ERA � ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,
PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 631/820128; identificação de pessoa colectiva n.º 501240772;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/021108.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º e aditados os artigos 12.º e 13.º, da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de 5100 euros e corresponde
à soma de sete quotas: uma do valor nominal de 1500 euros, perten-
cente à sócia, Maria Bárbara Fernandes Lopes; outra do valor nomi-
nal de 1500 euros, pertencente ao sócio, Filipe Mário Lopes; outra
do valor nominal de 600 euros, pertencente à sócia Rita Fernandes
Lopes Berwert (bem próprio); outra do valor nominal de 150 euros,
pertencente à sócia Rita Fernandes Lopes Berwert; outra do valor
nominal de 600 euros, pertencente à sócia, Miriam Fernandes Lopes;
outra do valor nominal de 150 euros, pertencente à sócia, Miriam
Fernandes Lopes; e outra do valor nominal de 600 euros, pertencen-
te aos sócios, Maria Bárbara Fernandes Lopes e Filipe Mário Lopes.

ARTIGO 12.º

Podem ser pedidas a todos os sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de 10 vezes o capital social e na
proporção da quota de cada sócio.

ARTIGO 13.º

Os sócios poderão fazer suprimentos gratuitos à sociedade, por
deliberação da assembleia geral, até ao montante do décuplo do capi-
tal social e na proporção das quotas de cada sócio.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248256

MANUEL MAXIMIANO MARQUES HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 540/831017; identificação de pessoa colectiva n.º 501466487;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/021115.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 16 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248255

CRAFIX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 502/860715; identificação de pessoa colectiva n.º 501733140;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/021122.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, já nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248253

CIMPOR INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 537/880929; identificação de pessoa colectiva n.º 502044306;
inscrição n.º 47; número e data da apresentação: 41/021107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 41/021107 � Nomeação dos membros do con-
selho de administração, por deliberação de 14 de Outubro de 2002,
para o quadriénio em curso de 2001/2004:

Fernando dos Santos Plaza, casado, Rua de Domingos Sequeira, 3,
8.º, Odivelas; Eduardo Guedes Duarte, casado, Bairro do Pinheiro,
lote 8, Carapinheiros, Igreja Nova, Mafra.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248252

CHAVES DA ROTUNDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 558/860723; identificação de pessoa colectiva n.º 501692193;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/021122.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 7/021122 � Nomeação de gerente, por delibera-
ção de 1 de Setembro de 2002 � Isabel do Patrocínio Silva Marcelino.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248251

CHUNG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 574/780111; identificação de pessoa colectiva n.º 500708282;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 37/021121.

Certifico que foi registada a dissolução e nomeação de liquidatários
por deliberação de 12 de Novembro de 2002.

Liquidatários: Tam Hoy Qung Cheong, Chung Poi Lame e Carlos
Chung.

Prazo da liquidação: seis meses a contar de 12 de Novembro de
2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248250

CASSEFAZ � ESPECTÁCULOS, VÍDEOS
E PUBLICAÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502295570; núme-
ro e data da entrada: 29/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248277

MARTINS & SÉRGIO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2115; identificação de pessoa colectiva n.º 502870770; núme-
ro e data da entrada: 18 254/031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000248276

M. CLARIMUNDO EMÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1376; identificação de pessoa colectiva n.º 501476601; núme-
ro e data da entrada: 18 380/031201.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000248275

MERCEARIA LIONESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 248/550122; identificação de pessoa colectiva n.º 500835977;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/020328.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro que consta da escrita social corresponde à soma de duas quotas
pertencentes aos sócios: Rosa Maria Ramalho Ferreira da Silva, de-
tentora de uma quota com o valor nominal de 2500 euros; José
Fernando da Silva Santos, detentor de uma quota com o valor nomi-
nal de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000248301

LOURINHÃ

LACTIS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1230/
21032002; identificação de pessoa colectiva n.º 505869128;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/07012004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerentes: João Carlos Baptista, solteiro,

maior, e Mateus Joaquim José, casado.
Causa: renúncia.
Data: 18 de Dezembro de 2003.
2) Nomeação de gerentes: António José Batista, casado e Fernando

José Batista, casado.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323170

PROGRESSO DA MATA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 112/
200292; identificação de pessoa colectiva n.º 500657661;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 1 e 2/07012004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerentes: Mateus Joaquim José, casado e

Maria Rosinda da Conceição Batista de Matos, casada.
Causa: destituição.
Data: 18 de Dezembro de 2003.
2) Nomeação de gerentes: António José Batista, casado e Fernando

José Batista, casado.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323189

SILVALAGA � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 425/
201089; identificação de pessoa colectiva n.º 502233761;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 3 e 4/07012004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerentes: Mateus Joaquim José, casado e

Maria Rosinda da Conceição Batista de Matos, casada.
Causa: destituição.
Data: 18 de Dezembro de 2003.
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2) Nomeação de gerentes: António José Batista, casado e Fernando
José Batista, casado.

Data: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323197

USINDÚSTRIA � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1365/
09012004; identificação de pessoa colectiva n.º P 506657710;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/09012004.

Certifico que entre:
1.º Vítor Manuel da Costa Malaquias, casado com Raquel Maria

Pereira de Sousa Malaquias, na comunhão geral, residente na Rua do
1.º de Maio, 29, Sobral, Lourinhã.

2.ª Raquel Maria Pereira de Sousa Malaquias, casada com o referi-
do Vítor Manuel da Costa Malaquias, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege nos termos do contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação USINDÚSTRIA � Transfor-
mação de Madeiras, L.da

2.º

A sua sede é na Rua do 1.º de Maio, 29, no Sobral, freguesia e
concelho da Lourinhã.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas ou extintas delegações, sucursais ou outra forma de
representação social, no território nacional.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

5.º

A sociedade tem por objecto a carpintaria. Fabricação e comércio
de móveis. Acabamentos de construção civil.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já devida-
mente depositado na conta da sociedade, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária e
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

8.º

A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes de entre sócios ou
não sócios, em assembleia geral, sempre que considere necessário.

9.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a ces-
são de quotas a favor de estranhos carece do consentimento da soci-
edade, a qual, em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, em
segundo lugar, gozam do direito de preferência.

10.º

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

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

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

obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

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

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

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

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

11.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros cada um.

12.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

13.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

14.º

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323200

LOCATOR � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1280;
identificação de pessoa colectiva n.º 506299198; data da entrada
dos documentos: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os demais documentos da prestação
de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323405

LOURICOOP � COOPERATIVA DE APOIO E SERVIÇOS
DO CONCELHO DE LOURINHÃ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 7;
identificação de pessoa colectiva n.º 500697248; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 1/20040113.

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

Nomeação dos órgãos sociais.
Direcção: presidente � Carlos Manuel Malaquias, casado; vice-

-presidente: Rui Manuel Carvalho Mateus Rolim, casado;
secretário: Orlando Manuel Vieira Antunes, casado; tesoureiro: Ercílio
Leal Lopes, casado; vogal: João Manuel Franco Mateus, casado;
suplentes: Luís Ernesto Silva Inácio, casado; Adriano Inácio Lúcio,
casado e Pedro Manuel da Costa Silva, casado.

Conselho fiscal: presidente � Rogério Augusto Oliveira Carolo,
casado; secretário. Francisco Eduardo Santos Costa, casado;
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relator: Helena dos Anjos Silva Martins, casada; suplentes: Francisco
Damião Fernandes, casado e João Pedro Fernandes, casado.

Prazo: biénio de 2004/2005.
Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323464

JOSÉ MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1366;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506761797; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040113.

Certifico que, entre José Manuel dos Santos Henriques, casado com
Maria João Furtado Correia Henriques, no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Mariano Vicente, lote B, vila, fregue-
sia e concelho de Lourinhã e Maria João Furtado Correia Henriques,
casada com o referido José Manuel dos Santos Henriques, e com ele
residente, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege nos ter-
mos do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel dos Santos Henriques, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua de Miguel Bombarda, 17, rés-do-chão, na vila,
freguesia e concelho da Lourinhã.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho, ou concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e reparação de bi-
cicletas, motorizadas, motoserras e outras máquinas para jardinagem
e seus acessórios.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Manuel
dos Santos Henriques e Maria João Furtado Correia Henriques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 30 000 euros, devendo a deliberação para
tal efeito ser tomada pela totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, pertence aos sócios José Manuel dos
Santos Henriques e Maria João Furtado Correia Henriques, que desde
já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas só é livre entre os sócios. Na
cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo, ficam com o direito de preferência.

§ 1.º O direito de preferência da sociedade será exercido pelo valor
das quotas, reportado ao último balanço aprovado.

§ 2.º O direito de preferência dos sócios deverá ser exercido pelo pre-
ço e condições constantes da carta registada a enviar à sociedade e refe-
rida no artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

Os direitos de preferência previstos no artigo anterior deverão ser
exercidos no prazo de 30 dias, a contar do aviso de recepção da carta
registada a enviar pelo sócio cedente à sociedade e ao outro sócio, da
qual deverá constar o preço e condições de cedência da quota e iden-
tificação do respectivo adquirente.

ARTIGO 8.º

Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
subfianças, letras de favor ou mais actos e documentos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 9.º

As deliberações de alteração do contrato de sociedade, no todo ou
em parte, só podem ser tomadas por todos os sócios em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

Quaisquer contratos de empréstimo, bem como quaisquer aplica-
ções financeiras, depende da deliberação de todos os sócios em
assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323456

FABIPRÉ � ALUGUER DE PRÉ-FABRICADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1281;
identificação de pessoa colectiva n.º 505882744; data da entrada
dos documentos: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os demais documentos da prestação
de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323391

REIS CARVALHO � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1279;
identificação de pessoa colectiva n.º 506250539; data da entrada
dos documentos: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os demais documentos da prestação
de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323383

COTONET � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1156;
identificação de pessoa colectiva n.º 505399512; data da entrada
dos documentos: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documentos da prestação
de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323375

CARPINTARIA MODERNA DA LOURINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 501119949; data da entrada
dos documentos: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a acta n.º 24 e os demais documentos da presta-
ção de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Ma-
ria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323359



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 55 � 5 de Março de 2004 5192-(203)

TORRES VEDRAS

FONSEVOL � ASSISTÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1226; identificação de pessoa colectiva n.º 501956158; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 7/20040106.

Certifico que pela inscrição n.º 17 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao corpo do artigo 3.º,
§ 4.º do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor nomi-
nal de 30 000 euros pertencente à sócia FONSÊCAUTOS, Comércio
de Automóveis e Lubrificantes, L.da, três quotas com os valores no-
minais de 5000 euros cada uma, e duas quotas com os valores nomi-
nais de 2500 euros cada uma, todas pertencentes à sócia FONSECAS �
Comércio e Representações, S. A.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

(Corpo do artigo � mantém-se inalterado.)
§ 1.º (Mantém-se inalterado.)
§ 2.º (Mantém-se inalterado.)
§ 3.º (Mantém-se inalterado.)
§ 4.º A sociedade considera-se igualmente obrigada com a única

assinatura do gerente João Manuel Vieira Mendes Coelho.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237101

PRETRAB � SOCIEDADE DE PREVENÇÃO E MEDICINA
NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2181; identificação de pessoa colectiva n.º 503223565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 3 e 4/20031222.

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

Cessação de funções do administrador único José Manuel Ferreirinho
de Sousa Gonçalves, por renúncia em 2 de Setembro de 2003.

Facto inscrito: nomeação de administrador único � Tatiana
Barreiro de Sousa Gonçalves da Silva Maltez, casada.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.
Prazo: completar o triénio de 2001/2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006247611

MICROHIGIENE � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4391; identificação de pessoa colectiva n.º 505374030; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236962

MICROHIGIENE � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4391; identificação de pessoa colectiva n.º 505374030; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236954

FONSEVOL � ASSISTÊNCIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1226; identificação de pessoa colectiva n.º 501956158;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 4/20040107.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente
Emanuel José Tomás Elias, por renúncia em 11 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237446

JOLITOS � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1257; identificação de pessoa colectiva n.º 502008873;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20031217.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Luís
António Lopes, por renúncia em 25 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000515673

AUTO ESTRADAS DO ATLÂNTICO II
CONCESSÕES E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3943; identificação de pessoa colectiva n.º 505384515;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20031217.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de Acesa
Infraestruturas, S. A., por renúncia em 27 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236121

HMR CAR � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4402; identificação de pessoa colectiva n.º P 506565254; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que Mário Rui dos Anjos Paulo casado com Célia Maria
dos Santos Estevão na comunhão de adquiridos; Hugo Miguel Ferreira
Miranda casado com Maria Otília Miranda Moreira Miranda na co-
munhão geral e HMR CAR � Comércio de Automóveis, L.da, Rua da
Bela Vista, 29, Boavista, A-dos-Cunhados, Torres Vedras, constituí-
ram a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HMR CAR � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 29, na
Boavista, freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da reparação, manutenção e assistência técnica de veículos automó-
veis, motorizados e pronto-socorro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas iguais
do valor nominal de 12 000 euros cada uma e uma de cada um dos
sócios Mário Rui dos Anjos Paulo e Hugo Miguel Ferreira Miranda e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente à sociedade HMR
CAR � Comércio de Automóveis, L.da

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 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Mário Rui dos
Anjos Paulo e Hugo Miguel Ferreira 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 empresas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência 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 to-
talidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006237551

ART � ANÍBAL, RODRIGUES & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3682; identificação de pessoa colectiva n.º 505537397; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20031219.

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

Facto inscrito: nomeação de secretário.
Secretária: Catarina Isabel Lopes Avelino Anselmo da Cruz, casa-

da; suplente: Maria de Lurdes Fernandes Ferreira Valinhas, solteira,
maior.

Data da deliberação: 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236725

ART � ANÍBAL, RODRIGUES & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3682; identificação de pessoa colectiva n.º 505537397; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20031219.

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

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006229850

FERNANDES & SILVA � CONTABILIDADE,
FISCALIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2541;
identificação de pessoa colectiva n.º 503680907; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20031219.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Carlos
Manuel Pedro Ramalho da Silva, por renúncia em 7 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236717

JOÃO DIAS & NUNES � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3692; identificação de pessoa colectiva n.º 505547210; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031218.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2003229990

ENERGIP � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2959; identificação de pessoa colectiva n.º 504255541;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 2/20031222.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerente Maria
das Neves Gomes Varela Morte Silva Malhado, por renúncia em 6 de
Junho de 2003 e a nomeação do gerente Artemísio Nunes Silva Ma-
lhado em 6 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236733

ESPAÇOMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3813; identificação de pessoa colectiva n.º 504748718; data da
apresentação: 20031217.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236679

CASA ESTEVEIRA � BRICOLAGE E CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4407; identificação de pessoa colectiva n.º P 506816117; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040108.
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Certifico que João Manuel da Palma Esteveira casado com Marga-
rida Jesus Penetra Galvão Palma Esteveira, na comunhão de adquiri-
dos; Margarida Jesus Penetra Galvão Palma Esteveira, casada com João
Manuel da Palma Esteveira; João Rodrigo Galvão Esteveira, solteiro,
maior, e Mariana Galvão Esteveira, solteira, maior, constituíram a
sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Esteveira � Bricolage e Cam-
pismo, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, 13/13-A,
rés-do-chão, na freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e concelho
de Torres Vedras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio por grosso e a re-
talho de artigos de bricolage, ferragens, tapeçarias, sementes e mate-
rial de campismo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis espe-
ciais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos comple-
mentares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, uma no valor
nominal de 5500 euros, pertencente ao sócio João Manuel da Palma
Esteveira, e três quotas iguais no valor nominal de 1500 euros, per-
tencentes uma cada um dos sócios Margarida Jesus Penetra Galvão
Palma Esteveira, João Rodrigo Galvão Esteveira e Mariana Galvão
Esteveira.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, a qualquer deles
poderão ser exigidas, por uma ou mais vezes, prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a 20 vezes o capital
social emitido.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende da prévia
deliberação dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão a favor de terceiros fica sujeita ao prévio consenti-

mento da sociedade.
ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de quem vier a ser
designado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os
sócios João Manuel da Palma Esteveira e João Rodrigo da Palma Esteveira.

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos gerentes, a partir da data da constituição e
antes de efectuado o registo definitivo da sociedade, ficando desde já
conferida a necessária autorização.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas através de carta registada com aviso de recepção,
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006229834

FONSÊCAUTOS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E LUBRIFICANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500718792;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; número e
data da apresentação: 8/20031217.

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

Cessação de funções dos administradores: Fernando Sérgio da Silva
Fonseca; José António dos Santos e António José dos Santos, por
renúncia em 20 de Outubro de 2003.

Facto inscrito: designação do conselho de administração.
Presidente � João Manuel Vieira Mendes Coelho, casado;

vogal: Maria Margarida Raposo de Oliveira de Matos Salvador Men-
des Coelho, casada; vogal: Fernando Sérgio da Silva Fonseca.

Prazo: quadriénio de 2003/2006.
Data da deliberação: 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237110

RECTODIL � COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 682; identificação de pessoa colectiva n.º 500730873; data da
apresentação: 20031226.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2003377565

RECTODIL � COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 682; identificação de pessoa colectiva n.º 500730873; data da
apresentação: 20031226.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236873

INTERCEREAIS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1463; identificação de pessoa colectiva n.º 502308265; data da
apresentação: 23122003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2001573774

FONSECAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 105; identificação de pessoa colectiva n.º 500117853; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 27/20040106.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração.
Presidente � João Manuel Vieira Mendes Coelho, casado;

vogal: Maria Margarida Raposo de Oliveira de Matos Salvador
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Mendes Coelho, casada; vogal: Fernando Sérgio da Silva Fonseca,
casado.

Prazo: triénio de 2003/2005.
Data: 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237136

GRAFIVEDRAS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3928; identificação de pessoa colectiva n.º 505472171; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031218.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 7.º, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos nas condições que previamente sejam estabelecidas em
assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

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, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236687

OLIVEIRA, SANCHO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3965;
identificação de pessoa colectiva n.º 505844850; inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 2 e 3/20031218.

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

Facto inscrito: nomeação de secretário.
Secretária: Marília Maria Sardinha Tavares Antunes (solicitadora),

casada; suplente: Sandra António dos Santos (solicitadora), solteira,
maior.

Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2003.
Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação da contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236709

IMOAGÊNCIA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4121; identificação de pessoa colectiva n.º 506116700;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 1 e 2/20031226.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerente Isabel Maria
Tinoco Mateus Carvalho, por renúncia em 22 de Dezembro de 2002, e
a nomeação dos gerentes Jorge Manuel Lourenço Carvalho e Nuno
Miguel Costa Lino Silva, solteiro, maior, em 22 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236857

CONSTRUÇÕES DO PISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1252; identificação de pessoa colectiva n.º 501995250; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20031223.

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

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236784

FONSERENT � COMÉRCIO E ALUGUER DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3202; identificação de pessoa colectiva n.º 504623389;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 14, 15 e 22/20040106.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Emanuel
José Tomás Elias, por renúncia em 20 de Outubro de 2003, e nomea-
ção dos gerentes João Manuel Vieira Mendes Coelho, casado, e Maria
Margarida Raposo de Oliveira de Matos Salvador Mendes Coelho, ca-
sada, em 20 de Outubro de 2003 e a alteração parcial do contrato da
sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma das seguintes cinco quotas: uma quota do valor no-
minal de 49 600 euros e quatro quotas com o valor nominal de 100 euros,
cada uma, todas pertencentes à sócia FONSECAS � Comércio e
Representações, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de João Manuel Viera
Mendes Coelho, Maria Margarida Raposo de Oliveira de Matos Sal-
vador Mendes Coelho e Fernando Sérgio da Silva Fonseca.

2 � A sociedade obriga-se pelas seguintes assinaturas:
a) Única de João Manuel Viera Mendes Coelho;
b) Conjuntas de dois gerentes;
c) De um gerente e de um procurador; e
d) De um gerente para actos de mero expediente.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237128

ROLITEJO � ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 502965983;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/20031223.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente António
Nunes de Almeida, por renúncia em 21 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236822

MUNDI TORRES � SERVIÇOS DE CONSULTORIA
EM TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3647; identificação de pessoa colectiva n.º 505501775; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20031223.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000515711
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ESTORES SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1953; identificação de pessoa colectiva n.º 502902647;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20031223.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Edgar
Cândido de Oliveira Ferreira, por óbito em 26 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236849

CARLOS LUÍS GOMES � ESTUQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Ma-
t r í cu la  n . º  3710;  iden t i f i cação  de  pessoa  co lec t iva
n.º 505584492; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 6/20031223.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000515681

SOLVATEC � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2538; identificação de pessoa colectiva n.º 503678309; inscri-
ção n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 3 e
4/20031222.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto inscrito: nomeação de secretário.
Secretário: Jorge Manuel Pereira Subtil, casado (solicitador);

suplente: Paula Bernardo, casada (advogada).
Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2003.
Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236814

DUARTE & FILHO � PRODUTOS PARA A AGRICULTURA,
GÁS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2225; identificação de pessoa colectiva n.º 503286010; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031230.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da soci-
edade em epígrafe, quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de gás doméstico e industrial;
instalação de redes de gás; montagem e reparação de aparelhos de
gás; compra e venda de pesticidas, fungicidas e outros produtos para
a agricultura; representações de máquinas ligeiras diversas e equipa-
mentos para rega e gás.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236946

TRANSPORTES SANTOS & VIRGÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4048; identificação de pessoa colectiva n.º 504219910; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003355685

PAULO, ROQUE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4048; identificação de pessoa colectiva n.º 504219910; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2000 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236920

PAULO, ROQUE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4048; identificação de pessoa colectiva n.º 504219910; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236938

PAULO, ROQUE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4048; identificação de pessoa colectiva n.º 504219910; data da
apresentação: 20031229.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236911

PINTISTUQUE � ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1717; identificação de pessoa colectiva n.º 502627484; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/20031217.

Certifico que pela inscrição n.º 6, foi registado o aumento de capi-
tal na quantia de 90 024,04 euros, tendo sido alterado parcialmente o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º e
eliminado o § único, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é construção civil. Pinturas e estuques.
Comércio de materiais de construção. Compra e venda de imóveis.
Construção e venda dos imóveis construídos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma, do
valor nominal de 70 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel
da Rosa Santos e três no valor de 10 000 euros pertencentes, uma a
cada um dos sócios, Maria Helena dos Santos Henriques, Bruno Miguel
Henriques dos Santos e Gonçalo Henriques dos Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence aos sóci-
os, António Manuel da Rosa Santos, que continua nomeado gerente
e, Maria Helena dos Santos Henriques, nomeada gerente, bastando a
assinatura de um gerente, para obrigar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos.

§ único. (Eliminado.)

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, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236652

MINEIROCONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4112; identificação de pessoa colectiva n.º 506229998;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 1 e 2/20031217.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Luís
Antero Carrapatoso Soares, por renúncia em 2 de Dezembro de 2003 e
nomeação da gerente Ana Paula Ribeiro Lopes Silva Bastos, casada,
em 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236644

VLI � ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2996; identificação de pessoa colectiva n.º 504255720; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031217.

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

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236113

SOCIEDADE DE TÁXIS TERMAS-PRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1574; identificação de pessoa colectiva n.º 500417342;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 6/20031217.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente José
António Viera Crispim por renúncia em 25 de Outubro de 2001 e a
alteração parcial do contrato com aumento de capital da sociedade
em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinhei-
ro, e representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Anabela Fonseca da
Silva Murgeira Jorge, nomeada gerente, com ou sem remuneração,

conforme for deliberado em assembleia geral, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006230000

PORTALEGRE
ARRONCHES

REGIONALSHOP � COMÉRCIO DE PRODUTOS
TRADICIONAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial, freguesia de Assunção,
concelho de Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 53;
identificação de pessoa colectiva n.º 505115263; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/15012004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
15 de Janeiro de 2004, do livro de notas para escrituras diversas n.º 26-
D, a fl. 63 do Cartório Notarial de Arronches, foi efectuado o seguin-
te registo:

Alteração do contrato: aumento de capital.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal
de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada sócio José Luís Neres
Cachapa e Carlos Rui Viana de Carvalho.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 2001524625

ELVAS

INFORNEW EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1315/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 504857185.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe foram
depositados os documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2005732699

MONFORTE

DF � MÓVEIS E CARPINTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ninho de Empresas de Monforte, espaço -2, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 84/
040113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040113.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe por
Duarte Nuno Silva Ferreira, casado com Natália Cármen Ribeiro
Ferreira, no regime de comunhão de adquiridos, cujo contrato tem a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Constituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que adopta a fir-
ma DF � Móveis e Carpintaria, Unipessoal, L.da, com sede no Ni-
nho de Empresas de Monforte, espaço � 2, Monforte.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de imobiliário e tra-
balho de carpintaria.

ARTIGO 3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor pertencente
ao sócio Duarte Nuno Silva Ferreira.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade remunerada ou não, cabe ao sócio
que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura do sócio gerente.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, mesmo através de contratos leasing e ALD,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 2001718624

PORTO
BAIÃO

AZEVEDO, COSTA & GASPAR
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 362/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505546884;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 3, 5 e
6/040112.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de
funções de gerente, por parte de Amâncio Pinto Gaspar.

Data: 11 de Dezembro de 2003.
Causa: renúncia.
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de

funções de gerente, por parte de Filipe Costa Azevedo.
Data: 26 de Dezembro de 2003.
Causa: renúncia.
Pela inscrição n.º 5 foi registada a alteração do contrato, tendo em

consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º os quais ficaram, com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor no-
minal de 4909,80 euros pertencente ao sócio Adriano Teixeira de
Azevedo e outra do valor nominal de 100,20 euros, pertencente ao
sócio Amâncio Pinto Gaspar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dela, activa e passivamente, ficará a
cargo do sócio Adriano Teixeira de Azevedo, desde já nomeado ge-
rente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente.

3 � É expressamente interdito ao gerente, obrigar a sociedade em
actos, contratos e documentos alheios aos negócios sociais, nomea-
damente fianças, avales, abonações e letras de favor.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na respectiva pasta.

Conferi. Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2003571949

SOFIA AZEREDO AMORIM UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 416/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505472333; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/140104.

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

Pela inscrição n.º 2 foi registada a alteração parcial do contrato,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
380 000 euros, composto por uma só quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia Filomena Sofia Cunha Azeredo Amorim.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na respectiva pasta.

Conferi. Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2003571779

FELGUEIRAS

OCEANUS � COMERCIALIZAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2603/
020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505890909; data da
apresentação: 310703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166266

DOCKS SHOES � CALÇADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1772/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504283421; data da
apresentação: 310703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166223

WINELAB � SERVIÇOS VITIVINÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2070/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505155338; data da
apresentação: 140703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602429
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REALSÉCULO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2117/
010124; identificação de pessoa colectiva n.º 504437429; data da
apresentação: 040703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631453

QUINTA DA BARRIMAU � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2810/
030303; identificação de pessoa colectiva n.º 505463571; data da
apresentação: 040703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003607730

OLIMAG � COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2861/
030702; identificação de pessoa colectiva n.º 504010824; data da
apresentação: 030703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631429

FÁBRICA DE CALÇADO SOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 252/
770917; identificação de pessoa colectiva n.º 500687544; data da
apresentação: 210703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631739

PATRÍCIA & ANDREIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1354/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503471798; data da
apresentação: 240703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631780

FÁBRICA DE CALÇADO MELITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 642/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501920889; data da
apresentação: 240703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2001944292

F. P. J. � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1378/
950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503511030; data da
apresentação: 250703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631577

SETRIC PORTUGAL � PRODUTOS PARA AQUARIOFILIA
E ANIMAIS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 876/
910121; identificação de pessoa colectiva n.º 501828699; data da
apresentação: 250703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631801

SETRIC PORTUGAL � PRODUTOS PARA AQUARIOFILIA
E ANIMAIS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 876/
910121; identificação de pessoa colectiva n.º 501828699; data da
apresentação: 280703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631828

J. MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 193/
731121; identificação de pessoa colectiva n.º 500374988; data da
apresentação: 280703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631836

MIGUELHOUSE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2094/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505207591; data da
apresentação: 280703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2002700273
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CAMATEC � TECNOLOGIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1241/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 505289736; data da
apresentação: 290703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602496

SIFAC � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE FORMAS
E ARTEFACTOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 646/
880217; identificação de pessoa colectiva n.º 501938770; data da
apresentação: 290703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602500

ÉPICO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1634/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504044893; data da
apresentação: 290703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602488

JACIVITOR � SOCIEDADE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2559/
020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505978636; data da
apresentação: 010803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166371

EUROFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 624/
871013; identificação de pessoa colectiva n.º 501890378; data da
apresentação: 010803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631844

POLICAL � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1669/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504115405; data da
apresentação: 010803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631852

RUVINO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1238/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503274429; data da
apresentação: 110803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166452

CALÇADOS OLIVIER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1976/
000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504592726; data da
apresentação: 140803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166495

AGOSTINHO TEIXEIRA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2073/
001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505210029; data da
apresentação: 190803.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166460

TINTAS LACCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 664/
880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501250719; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003606092

CASTRO & COSTA � REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2529/
011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505342928; data da
apresentação: 160703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631526
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CONSTRUÇÕES ADÃO & ARMINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2258/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505556430; data da
apresentação: 150703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631500

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES REFONTOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1798/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504292170; data da
apresentação: 150703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631496

TUBICANO � CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTOS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2068/
991024; identificação de pessoa colectiva n.º 504993003; data da
apresentação: 150703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631470

MAPN � EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO,
AUTOMATIZAÇÃO E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2061/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505131749; data da
apresentação: 140703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602437

PSICOCRESCER � CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
INDIVIDUALIZADO E ESPECIALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2055/
000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505139502; data da
apresentação: 140703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602445

VILATAFIS � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2771/
021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506396762; data da
apresentação: 110703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2001030681

FARMÁCIA SERRINHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2240/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505504030; data da
apresentação: 110703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602410

J. SAMPAIO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 362/
810806; identificação de pessoa colectiva n.º 501160523; data da
apresentação: 100703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602372

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263; data da
apresentação: 100703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602380

LADÁRIO-MED � MATERIAL MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2509/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505745828; data da
apresentação: 100703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003631305

CARIBOU SHOES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1580/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503942600; data da
apresentação: 310703.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166258
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LOUSADA

PALICLOUSA � CALÇADO, L.DA

Sede: Lugar de Boavista, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1456/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505712709;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 8 e 9/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Paula Cristina
Pacheco de Sousa Teixeira cessou as funções de gerente em 6 de
Novembro de 2003 por renúncia, Joaquim Augusto Costa Ferreira da
Cunha foi nomeado gerente em 6 de Novembro de 2003 e foi altera-
do o contrato, passando o artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, já
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951524

SERRAÇÃO DE MADEIRAS � FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Areeiros, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 629/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503111350; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/040106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 167 019,24 euros em dinheiro pelos sócios em
partes iguais e foi alterado o contrato, passando o artigo 4.º, a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
175 000 euros formado por duas quotas iguais de 87 500 euros cada,
uma de cada um dos sócios Belmiro Pinto Ferreira e José Pinto
Ferreira.

Mais declararam os outorgantes, que nem por lei, nem por contra-
to, nem por deliberação é exigida a realização de outras entradas além
das subscritas para este aumento.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951397

AMBIÁGUA, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da República, 159, 1.º, freguesia de Silvares,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1849/
031106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031106.

Certifico que, Ana Maria Marques Barbosa Teixeira, casada com
Carlos Rafael da Silva Matos Teixeira em comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AMBIÁGUA, Gestão de Equipamentos
de Águas, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Praça da Repúbli-
ca, 159, 1.º, freguesia de Silvares do concelho da Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção social.

2.º

O objecto social é a gestão e manutenção de equipamentos de tra-
tamento de águas de abastecimento e residuais, industriais e domésti-
cos, comercialização de equipamentos e equipamentos e consumíveis
inerentes à actividade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por uma quota de igual valor pertencente à sócia
Ana Maria Marques Barbosa Teixeira.

4.º

A Sociedade por intermédio da gerência poderá constituir procura-
dores ou mandatários forenses que obrigarão a Sociedade nos termos
e limites fixados nos respectivos instrumentos.

5.º

1 � A gerência da Sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado e a sua representação em juízo e fora dele fica afecta à
única sócia Ana Maria Marques Barbosa Teixeira, que desde já fica
nomeada gerente.

2 � A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura da gerente nomeada.

6.º

A sócia poderá fazer à Sociedade os suprimentos de que esta carecer,
nas condições por aquela determinadas. Por decisão da sócia única, poderá
a mesma realizar prestações suplementares de capital até ao quíntuplo
do capital social.

7.º

É permitida a participação da Sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em sociedades com objecto di-
ferente ou reguladas por lei especial, inclusivamente como sócia de
responsabilidade limitada e accionista de sociedade anónima.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950960

INFORBARROSAS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Mata, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1051/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504364804; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 3.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, duas iguais do valor nominal de
1650 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Agosti-
nho Martins Ferreira e Nuno Ricardo Mendes Fonseca e outra de
1700 euros pertencente ao sócio Joaquim Gualdino da Fonseca Moreira.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950943

SLD � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1024/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504435949;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 4 e 5/031028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Adriano Rafael
de Sousa Moreira cessou as funções de gerente em 26 de Setembro de
2003, por renúncia e foi nomeado gerente o sócio António Arménio
Magalhães Moreira da Silva, em 26 de Setembro de 2003.

Foi depositado, na pasta respectiva, o instrumento da cessação e
nomeação de gerentes.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950927

FARMÁCIA RIBEIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Senhor dos Aflitos, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula
n.º  1958/980515; ident i f icação de pessoa colect iva
n.º 504149806; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 15,
16, 17 e 18/20031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Dorindo Rodrigues
Ferreira e Francisco José Castanheira Figueiredo, cessaram as funções
de gerente em 30 de Setembro de 2003, por renúncia; Luís Manuel
Cantante Ferreira da Silva cessou as funções de gerente em 21 de
Outubro de 2003 e foi nomeado gerente em 21 de Outubro de 2003 o
sócio Vítor Manuel de Oliveira Nunes Cardoso.

Foi depositado o instrumento da cessação e nomeação de gerentes,
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951001

COSTA & SOUTELO, L.DA

Sede: Cachadinha, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1850/
031027; identificação de pessoa colectiva n.º 500078653; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 25 de Setembro de 2003.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento de li-
quidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950919

LOUSAPETRO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Lugar da Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 843/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503831239; data da
apresentação: 040112.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951540

AFONSO PAULO DA SILVA COELHO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Figueiredo, freguesia de Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1596/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505958856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 10/031113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento de liquidação, tendo as contas
da respectiva sociedade sido aprovadas em 22 de Agosto de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951028

EDIORIZONTE � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício S. Miguel, fracção B, Monte de Baixo,
freguesia de Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1810/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 505820390;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 5/031104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento de liquidação, tendo as contas
da respectiva sociedade sido aprovadas em 23 de Outubro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950951

FARMÁCIA RIBEIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Senhor dos Aflitos, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 958/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504149806; data da
apresentação: 031021.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004950838

VAMARITEX � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Bacelo, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1349/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505589095; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031024.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução.

Foi depositado o instrumento da dissolução na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950900

LOUSACONSTROI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Estrada da Bota, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 722/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503436909;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 2 e 3/031024.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Adriano Rafael
de Sousa Moreira cessou as funções de gerente em 26 de Setembro de
2003, Cláudia Cristina Cardoso dos Reis e Silva foi nomeada gerente
em 26 de Setembro de 2003 e foi alterado o contrato, passando o
artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier a
ser decidido em assembleia geral pertence à não sócia Cláudia Cristina
Cardoso dos Reis e Silva, desde já nomeada gerente, podendo ainda ser
nomeados outros gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

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

Que no mais é mantido em vigor o actual pacto social.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva, bem como o instrumento
da cessação e nomeação de gerentes.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950897

RILGIMS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Lugar de Figueiras de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1851/
031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506741133; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/031103.

Certifico que, entre José Gilberto de Sousa Monteiro, casado com
Inês Alexandra Ferreira Alves Monteiro, António Leandro de Sousa
Monteiro, solteiro, maior e Rita Filipa de Sousa Monteiro, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RILGIMS � Indústria e Comércio de
Mobiliário, L.da, e tem a sua sede no lugar de Figueiras de Cima, fre-
guesia de Figueiras, concelho da Lousada.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria, comércio e restauro de
mobiliário e de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde nomeados gerentes todos os sócios.

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

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.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951516

EDUARDO MOREIRA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Foz, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 1384/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505628074;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/031114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para o lugar de Hortezelo, freguesia de Meinedo, concelho da Lousada.

Foi depositado o instrumento da mudança de sede, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951044

SOCIEDADE DE TRANSPORTES � JOÃO RIBEIRO
& FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Roupar, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 360/
890216; identificação de pessoa colectiva n.º 502114487;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 9/031113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Maria Carolina
Leal Ribeiro cessou as funções de gerente em 23 de Outubro de
2003 por renúncia e foi alterado o contrato, passado os artigos 3.º
e 5.º e seu § único a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, dividido em três quotas, uma com o valor nominal
de 24 939,89 euros, pertencente ao sócio João Ribeiro, e duas quotas
iguais com o valor nominal de 12 469,95 euros, cada uma, ambas
pertencentes ao sócio José Agostinho Leal Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes em
assembleia geral, mesmo não sócios.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951010

JANGADA � COOPERATIVA DE TEATRO PROFISSIONAL, C.R.L.
Sede: Auditório Municipal, Quinta das Pocinhas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial da Lousada. Matrícula n.º 7/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504694804; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/031230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os seguintes órgãos sociais para o biénio 2004/2005, por delibe-
ração de 2 de Dezembro de 2003:

Direcção: presidente � Francisco Rodrigues Oliveira; tesou-
reiro: Joaquim Faria Martins.

Conselho fiscal: Sérgio Agostinho Oliveira Martins.

Foi depositado o instrumento da designação dos órgãos sociais, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004951338

MAIA

BERNARDO DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 817/
20040102; identificação de pessoa colectiva n.º 506775631; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040102.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(216)

Certifico que entre Bernardo Gonçalves de Araújo e mulher Maria
Fernanda dos Santos Lopes, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
que segue, e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bernardo de Araújo, L.da, e tem a sua
sede na Rua 6, 100B, sala 11, freguesia de Vila Nova da Telha, con-
celho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de limpezas e jardinagem.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004488565

HABILAVRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 818/
20040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506806278; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040105.

Certifico que, por António Henrique Magalhães Cardoso, casado
na comunhão de adquiridos com Fernanda da Conceição Vieira Car-
doso; José Fernando de Carvalho Vilela, divorciado; António Domin-
gos da Silva Ribeiro, casado na comunhão de adquiridos com Blandina
Moreira Paiva Silva Ribeiro; Manuel Domingues dos Santos, casado
na separação de bens com Ana Sofia Oliveira Vaz Santos; e Alberto
António de Jesus Sousa, casado na comunhão de adquiridos com Ma-
ria Teresa de Jesus Carvalho e Sousa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato que segue, e registada pela
apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HABILAVRA � Imobiliária, L.da, com
sede na Rua de Joaquim Dias Salgueiro, 167, freguesia de Vila Nova da
Telha, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda, revenda de bens imó-
veis e construção de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em cinco quotas iguais do valor nominal
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005014745

JOSÉ ANTÓNIO SOARES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 165C/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504235702.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 3/20040105 �
Deslocou a sede para a Rua da Santa Casa da Misericórdia, 50, hab.
32, Maia.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004488581

ABÍLIO MOREIRA PINHO � INSTALAÇÕES
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 545/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505609428.

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

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 4/20040102 � Dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488255

FOT � COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 816/
20040102; identificação de pessoa colectiva n.º 503795852.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação n.º 1/
20040102 � Deslocou a sede para o Edifício Interactiva, Zona In-
dustrial da Maia I, sector VIII, lote 40, Gemunde, Maia.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488247

SONOFIM � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8502/
970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503930393.

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

Inscrição n.º 5; n.º 2/20040102 � Designação dos órgãos sociais
para o quadriénio 2001/2004.

Administrador único: António Paulo da Silva Marques Machado,
casado, residente na Avenida do Bairro, 199, Gemunde, Maia.

Fiscal único: efectivo: Santos Vaz & Trigo de Morais, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por João Manuel Trigo de
Morais, casado, residente na Rua dos Fogueteiros, 232, Custóias;
suplente: Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Manuel
Martins da Cunha, casado, residente na Rua de Júlio de Brito, 102,
Porto.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004488557

NARCISO MACHADO & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 685/
720505; identificação de pessoa colectiva n.º 500200440.

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

Pela inscrição n.º 15; apresentação n.º 3/20040102 � Designação
dos órgãos sociais para o triénio 2003/2005:

Conselho de administração: presidente � Mário Augusto da Silva
Marques Machado, casado, residente na Avenida de Avioso, 276, Santa
Maria de Avioso, Maia; vogais: António Paulo da Silva Marques
Machado e Maria Armanda Costa de Castro Ribeiro Machado, casa-
dos, residentes na Avenida do Bairro, 199, Gemunde, Maia.

Fiscal único: efectivo: Santos Vaz & Trigo de Morais, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por João Manuel Trigo de
Morais, casado, residente na Rua dos Fogueteiros, 232, Custóias,
Matosinhos, suplente: Marques da Cunha, Arlindo Duarte e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Joaquim Manuel Martins da Cunha, casado, residente na Rua de Júlio
de Brito, 102, Porto.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2005014737

EUROMAIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 208/
890814; identificação de pessoa colectiva n.º 502203749.

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

Pela inscrição n.º 5; apresentação n.º 19/20031231 � Dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2005014710

ENGMAIA � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 583/
20030724; identificação de pessoa colectiva n.º 506633136.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 6/
20031226 � Cessação de funções da gerente Maria Alexandra Ribei-
ro Lages Costa, em 7 de Novembro de 2003, por renúncia.

Pela inscrição n.º 3; apresentação n.º 7/20031226 � Alteração do
contrato.

Artigos alterados: 3.º e n.os 1 e 2 do 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Albertina
Sousa de Almeida Duarte e Marco André Almeida Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a  sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, manten-
do-se na gerência a sócia Maria Albertina Sousa de Almeida Duarte.

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

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014672

ALEXANDRE BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 601/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505931761.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 8/
20040106 � Cessação de funções do gerente Alexandre Guilherme
Brandão Ferreira, em 18 de Novembro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2005014753

COSTA FERREIRA & AMADEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4523/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 501660291.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 5/
20040105 � Deslocou a sede para o Centro Empresarial do Castelo
da Maia, lote 6, lugar de Ferreiró, Avioso (Santa Maria Maia), Maia.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004488590

BR TRÂNSITOS PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 959/
910701; identificação de pessoa colectiva n.º 502580224.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e com a apresentação
n.º 1/20040105 � Cessação de funções do administrador vogal Olivier
Hossein André Bailly, em 15 de Dezembro de 2003, por renúncia;
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b) Pela inscrição n.º 35 e com a apresentação n.º 2/20040105 �
Designação até ao termo do mandato em curso (2002 a 2004) do
administrador vogal José Manuel Quintela Jorge, casado, residente na
Rua de Azevedo, 233, 2.º direito, Porto.

Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488263

MENDES, DIAS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 128/
20000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504716301.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação n.º 3/
20040106 � Deslocou a sede para a Rua da Vessada, 1789, 1.º
Milheiros, Maia.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488271

POTAIN PORTUGAL � EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 689/
801006; identificação de pessoa colectiva n.º 501080619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; apresentação n.º 1/
20040106 � Cessação de funções do gerente Manuel Eduardo Veiga
Cordeiro, em 1 de Julho de 2003, por renúncia.

Inscrição n.º 20; apresentação n.º 2/20040106 � Designação do
gerente Gonçalo de Faria Fragoso, casado, residente na Rua da Lagoa,
1984, Senhora da Hora, Matosinhos, em 1 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004488603

JOSÉ FILIPE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 435/
870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501782338.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005010863

LUSOROL � REVESTIMENTOS DE CILINDROS
E BORRACHAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2188/
920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502762519.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005010847

MARIA JOSÉ VAZ � LAVANDARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 462/
20030521; identificação de pessoa colectiva n.º 501782338.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2002350191

E. R. I. � ENERGIA E GÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6649/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503571083.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005010839

SÁ COUTO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8145/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 501795847.

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

Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação n.º 4/20040106 � Re-
forço do capital e transformação de sociedade.

Capital: 200 000 euros, após p reforço de 50 360,63 euros, subs-
crito da seguinte forma:

a) 39 679,79 euros por prestações suplementares;
b) 480,84 euros por incorporação de reservas legais, importâncias

subscritas pelos sócios na proporção e a acrescer às respectivas quotas;
c) 10 200 euros em dinheiro, sendo 8 euros pelo sócio José Maria

de Sá Couto; 5002 euros pela sócia Elsa Augusta Teixeira Monteiro;
4990 euros por João Manuel Monteiro de Sá Couto, solteiro; 100 euros
por Crispim Oliveira Lopes, casado com Maria do Céu Silva Maia
Lopes, em comunhão de adquiridos; e 100 euros por Paulo Manuel
Oliveira Santos, casado com Carla Maria Queirós de Azevedo Miranda
Santos, em comunhão de adquiridos, estes três últimos admitidos como
novos sócios, criando uma quota de valor igual à da respectiva entrada.

Sócios e quotas: José Maria de Sá Couto, 178 420 euros; Elsa Augusta
Teixeira Monteiro, 16 390 euros; João Manuel Monteiro de Sá Couto,
4990 euros; Crispim Oliveira Lopes e Paulo Manuel Oliveira Santos,
cada um com 100 euros.

Transformação, deliberada em 20 de Outubro de 2003, passando a
sociedade a reger-se pelos estatutos que seguem:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sá Couto & Monteiro, S. A.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o fabrico de produtos metálicos não espe-
cificados.

ARTIGO 3.º

Por mera deliberação da administração, a sociedade poderá livre-
mente adquirir e alienar participações de todas as espécies em socie-
dades nacionais ou estrangeiras, com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsa-
bilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, consórcios e associações em participação.
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ARTIGO 4.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
social no Loteamento Industrial de Silva Escura, lote 20, freguesia de
Silva Escura, concelho da Maia, podendo ser transferida nos termos
da lei, por simples deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar ou extinguir filiais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção que julgue conveniente em qualquer parte do território nacional
ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros, dividido em 40 000 acções ordinárias, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela, por ele autorizada, enquanto não for adop-
tado o sistema de desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,
que poderão ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de
um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo
esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de
remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socieda-
de fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante
a determinar na data em que se verificar a deliberação da emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções detidas por accionis-
tas que abusivamente utilizem a faculdade de solicitar, individual ou
colectivamente, oralmente ou por escrito, informações aos órgãos
sociais competentes, para daí retirarem vantagens pessoais ou
patrimoniais, para si ou para terceiros, causando assim prejuízos à
sociedade ou a outros accionistas.

2 � O conselho de administração comunicará por escrito aos re-
feridos accionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções,
nos termos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão, ainda, ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de
acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberado pelo conselho de administração,
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número
anterior deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um administrador único.

ARTIGO 10.º

Compete ao administrador, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos:

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

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em ar-
bitragens. Para o efeito, o administrador poderá delegar os seus pode-
res num ou vários mandatários;

c) Dar de arrendamento ou locação, tomar de arrendamento ou
locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quinhões, quotas ou obrigações;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
f) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou enti-

dades nos termos do artigo 3.º do contrato social;
g) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mo no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fis-
calização das entidades mutuantes;

h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras sociedades;

i) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular
de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro;

j) Estabelecer as regras de funcionamento da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � O administrador único caucionará ou não o exercício do seu
cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � Na falta de deliberação, caucionará pela importância mínima
legalmente exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será efectuadas por um fiscal único ou
pelo seu suplente, eleitos em assembleia geral ou por qualquer outra
forma prevista na lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

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

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

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito em instituição de crédito e a inscrição referida na
alínea c) do número anterior, têm de ser comprovadas por carta,
emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo menos
oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais, e que não exerçam cargos nos órgãos sociais,
só poderão assistir a elas se  forem previamente autorizados, pelo
presidente da mesa, podendo, todavia, tal autorização ser revogada
pela assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

4 � O disposto nos n.os 1 a 3 deste artigo não se aplica nas
assembleias gerais universais.

ARTIGO 14.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente das mesa, que indique o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos, assim como
a data, ordem de trabalhos e hora de reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, em
assembleia geral.
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ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o administrador ou fiscal o

julguem conveniente, ou a requerimento de accionistas que representem,
pelo menos, o mínimo de capital social imposto por lei para esse efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da respec-
tiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o
administrador ou fiscal único o entendam conveniente ou, ainda, quan-
do tal for requerido por um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social, nos termos e
segundo a tramitação legalmente aplicável.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da convo-
cação feita nos termos do número anterior, desde que estejam presentes todos
os accionistas com direito a nela participar e todos eles manifestem a von-
tade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas
enviadas aos accionistas, nos termos da lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do administrador, o balanço e as contas do exer-
cício findo, com o respectivo parecer do fiscal único, e ainda à apli-
cação de resultados, procederá à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade e elegerá, se for caso disso, os membros da
sua mesa e dos órgãos sociais, podendo ainda tratar de quaisquer as-
suntos de interesse para a sociedade, desde que sejam expressamente
indicados na respectiva convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará de as-
suntos para que tenha sido convocada e que deverão constar expres-
samente da respectiva convocatória.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a  forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros do exercício destinada à re-
muneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder 5%.

ARTIGO 20.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes, excepto o referi-
do no número seguinte.

2 � O mandato do revisor oficial de contas durará dois anos, sen-
do permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 22.º

O administrador, obtido o consentimento do fiscal único, poderá
resolver distribuir aos accionistas reservas ou fazer adiantamentos sobre
lucros, no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado, total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio entre os accionistas.

ARTIGO 24.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for

determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega das caute-
las ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital social por incorporação de
reservas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes sendo, pois, sempre atribuídas ao ac-
cionista acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 25.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital, terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de três quartos do capital social.

ARTIGO 26.º

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

ção do património social em consequência da dissolução será feitas
extrajudicialmente, servindo como liquidatário o administrador em
exercício.

ARTIGO 27.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com ex-
pressa renúncia a qualquer outra.

ARTIGO 28.º

O exercício económico da sociedade terá início no dia 1 de Janeiro
de cada ano e termo no dia 31 de Dezembro desse mesmo ano.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488280

PAÇOS DE FERREIRA

IRMÃOS ALVES FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2140/031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506660753;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/031205.

Certifico que entre, Carmindo Virgílio Alves Freire, casado com
Maria Luísa de Sousa Barros e Lino Agostinho Alves Freire, casado
com Maria da Conceição Martins Gonçalves, todos casados na comu-
nhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Alves Freire, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua Central, 59, freguesia de Ferreira, conce-
lho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para  concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de móveis.

4.º

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

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de
200 000 euros.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.
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2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

7.º

Os lucros anuais serão distribuídos conforme deliberação em
assembleia geral para aprovação de contas.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, sendo que a estranhos
depende do consentimento dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência na proporção da quota de capital de que cada
um deles for titular.

2 � No caso de falecimento, interdição e ou inabilitação de qual-
quer dos sócios, a sociedade continua com os herdeiros do falecido ou
o representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles es-
colher um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799800

LEITE & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2139/031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506699960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031204.

Certifico que entre, Luís Manuel da Cunha Alves Magalhães, casa-
do com Paula Nunes de Magalhães Alves e Arménio Brochado Leite,
casado com Maria da Conceição de Sousa Leite, todos casados na
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Leite & Magalhães, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Monte do Viso, freguesia de Modelos,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade hoteleira de bar.

4.º

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

5.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais de
e para a sociedade;

d) Celebrar contratos de locação.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao valor global de 50 000 euros.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de es-
tranhos, os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar,
têm direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedade com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes que os gerentes ficam desde já
autorizados a levantar as importâncias depositadas na agência do Banco
Comercial Português, S. A., em Paços de Ferreira, para satisfação das
despesas de constituição e aquisição de material necessário à instala-
ção da sede social e início de actividade.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2000583920

MARIA DO CÉU COSTA MOURA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2138/031203; identificação de pessoa colectiva n.º 506744817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/031203.

Certifico que, Maria do Céu da Costa Moura, casada com António
Jorge Oliveira Leal, na comunhão de adquiridos, constituiu a socieda-
de em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria do Céu Costa Moura �
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Santa Luzia, Edifício
Horizonte, freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência da sociedade, poderá livremente deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na venda de pão, produtos de pastelaria e
confeitaria.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente à sócia única Maria do Céu da Costa Moura.

2 � À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, fica a cargo da sócia única, ora nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos, podendo este nomear procuradores para a prática
de determinados tipos de actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
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gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799753

SEGUIR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2141/040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506797147;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/040115.

Certifico que por escritura de 22 de Dezembro de 2003, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Barcelos, a fls. 101 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 255-B, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEGUIR � Imobiliária, S. A. e tem a
sua sede na Avenida dos Templários, 438, da freguesia e concelho de
Paços de Ferreira, sem prejuízo de a administração a deslocar livre-
mente dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ único. Mediante decisão da administração podem igualmente ser
criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Construção de edifícios para venda. Urbani-
zação. Aluguer de propriedades. Prestação de serviços no âmbito da
promoção e construção imobiliária. Elaboração de estudos, projectos
e gestão dos referidos bens imobiliários. Administração e exploração
de imóveis e prestação de todos os serviços conexos com tais activi-
dades. Participações financeiras noutras sociedades. Assessoria nas
áreas de gestão e de economia.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, também, por deliberação da administração, ad-
quirir e alienar livremente participações no capital de outras socieda-
des nacionais ou estrangeiras de objecto diferente do seu e em socie-
dades reguladas por leis especiais, bem como associar-se em consórcios,
agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus
de interesses económicos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 160 000 euros, representado por
32 000 acções, cada uma no valor nominal de 5 euros já realizado
quanto a 31,25% devendo os restantes 68,75% ser realizados no pra-
zo de quatro anos.

2 � O capital social poderá ser elevado até 250 000 euros e por
uma ou mais vezes, por decisão da administração que, nos termos
legais, fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de harmonia com o artigo 5.º

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remissíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remis-
são, a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular
no montante a fixar pela administração.

3 � AS acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-
renciais sem voto e vice-versa, em ambos a pedido dos interessados,
desde que estejam observadas as formalidades legais prévias para o
efeito.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, salvo as restrições impostas por lei, cabendo aos
accionistas todos os encargos da conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000 e
10 000 acções, sendo os mesmos assinados por todos os membros da
administração, podendo as assinaturas ser de chancela por eles auto-
rizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem ser
convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da adminis-
tração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, por decisão da administração e nas condições por ela
estabelecidas, salvo no caso de obrigações convertíveis em acções ou
com direito de subscrição de acções em que é necessária prévia deli-
beração dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no artigo 5.º, n.os 4 e 5, com as devidas adaptações.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas prestações acessórias, para além das entradas,
nomeadamente através de prestações suplementares de capital até ao
montante de 160 000 euros, ou de suprimentos, devendo o montan-
te, elementos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito, serem fixa-
dos em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade será composto por um administrador
único.

ARTIGO 9.º

1 � Compete à administração, sem prejuízo das demais atribui-
ções que lhe conferem a lei e estes estatutos:

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

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas e assu-
mir compromissos arbitrais. Para o efeito a administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Adquirir, alienar ou onerar ou locar quaisquer bens móveis ou
imóveis sujeitos ou não a registo, incluindo acções, quinhões, quotas,
obrigações e viaturas automóveis;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais e
industriais;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas singula-
res ou colectivas nos termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou no
estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras sociedades;

h) Celebrar qualquer uma das operações referidas no artigo 1.º do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 298/92, com instituições de crédito;

i) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de certos
actos ou categorias de actos.

2 � Fica expressamente proibido ao administrador e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido

pela administração.
2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura do

administrador.
3 � Considera-se mero expediente a movimentação de contas

bancárias, endosso e assinaturas de cheques, aceite ou saque de letras
de câmbio e subscrição de livranças e transferências bancárias.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

CAPÍTULO IV

Deliberação de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 12.º

Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admitidas
na sociedade.
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ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto.

2 � A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende de autorização do respectivo presidente,
sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Em quaisquer reuniões de accionistas, cada acção corresponde
a um voto.

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo; quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade ou demonstrar por documento
idóneo a sua posse, em ambos os casos até à véspera da reunião.

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compete aos
accionistas deliberarem sobre a remuneração ou não dos membros dos
corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa remuneração que poderá
ser constituída por percentagem sobre lucros ou por outros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberarem sobre a con-
cessão aos administradores uma pensão de reforma por velhice ou
invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo even-
tuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo com
os limites máximos legalmente fixados.

CAPÍTULO V
Disposições diversas

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos corpos sociais é de três anos podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os accio-

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fun-
dos legalmente exigíveis, deliberarem total ou parcialmente ou afectá-
los integralmente as reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 18.º

A administração com parecer prévio favorável dos fiscal único,
pode decidir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um
exercício.

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução, será liquidatário a administrador em exercí-
cio, salvo se os accionistas  deliberarem de modo diverso, na própria
deliberação de dissolução.

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o triénio
de 2003, 2004 e 2005 os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria do Carmo da Costa
Fernandes, casada, residente na Rua de D. Maria Faria Ramos, 282, fre-
guesia de S. Torcato, concelho de Guimarães; secretário: Sandra Maria
Miranda Augusto Antunes, casada, residente na Travessa da Boavista,
130, 1.º esquerdo, freguesia de S. João de Ponte, concelho de Guimarães.

Administrador único: Carlos Manuel de Oliveira e Castro, residen-
te no lugar do Padrão, freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes.

Fiscal único; efectivo: José Fernando de Sá Reis, revisor oficial de
contas n.º 990; suplente: Domingos Oliveira Santos Silva, revisor
oficial de contas n.º 1026.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799990

PENAFIEL

ELECTRO VINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1111/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503611379; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/20031219.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuada a nomea-
ção do gerente Mário Francisco Oliveira da Vinha.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2002.
Cessação de  funções do gerente, Abílio Oliveira da Vinha, em 17 de

Dezembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003809244

PORTO � 1.A SECÇÃO

FANAMOL � FÁBRICA NACIONAL DE MOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 451/651202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500109109; número e data da prestação de contas: 2774/
20031119; pasta n.º 7012.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058226

DR. MACEDO DIAS � LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 219/910911; identificação de pessoa colectiva
n.º 502613653; número e data da prestação de contas: 2780/
20031119; pasta n.º 7707.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058234

CAIUS � TECNOLOGIAS AUDIO E MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 996/810121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501077510; número e data da prestação de contas: 2751/
20031107; pasta n.º 6737.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058242

ANA MARIA S. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 979/890104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502085754; número e data da prestação de contas: 2789/
20031124; pasta n.º 21 083.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058250

AZEVEDO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 774/740605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500040230; número e data da prestação de contas: 2796/
20031125; pasta n.º 21 494
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058269

CLEANET � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 982/20020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505862220; número e data da apresentação: 2770/20031117;
pasta n.º 11 982.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002337586

DECIBEL � AUDIOMETRIA E PRÓTESE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7539/961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503733318;
número e data da apresentação: 2765/20031114; pasta n.º 21 675.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004346019

BETÓNICA � EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8496/20000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504653121; número e data da apresentação: 2787/20031121;
pasta n.º 8496.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004050292

ALTA POTÊNCIA � COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7749/990519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504686720; número e data da apresentação: 2790/20031124;
pasta n.º 7749.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002596387

A. J. VITI � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7514/990315; identificação de pessoa colectiva
n.º 504540505; número e data da apresentação: 2767/20031114;
pasta n.º 7514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004050306

CARLOS SOTTOMAYOR NEGRÃO
& JOÃO PAULO COIMBRA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7292/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504545043;
número e data da apresentação: 2786/20031121; pasta n.º 7292.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058013

FAMM � CONSULTORES DE ENGENHARIA,
GESTÃO DE PROJECTOS, OBRAS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6698/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504170066;
número e data da apresentação: 2769/20031117; pasta n.º 6698.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058021

BAMGE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5480/970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503910163;
número e data da apresentação: 2768/20031117; pasta n.º 5480.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058030

CLÍNICA ONCOLÓGICA SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4048/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503600105;
número e data da apresentação: 2792/20031124; pasta n.º 4048.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058048

ENGIGRAFO � ENGENHARIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1544/930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503065668;
número e data da apresentação: 2761/20031112; pasta n.º 1544.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002138877

FERNANDO DE CARVALHO & PINTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 144/730402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500112118; número e data da apresentação: 2804/20031203;
pasta n.º 17 285.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002200521

FIBRA � COMERCIAL LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7716/280518; identificação de pessoa colectiva n.º 500115320;
número e data da apresentação: 2808/20031204; pasta n.º 19 398.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2003855874

CRUZ, FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 644/680725; identificação de pessoa colectiva n.º 500081042;
número e data da apresentação: 2803/20031202; pasta n.º 17 111.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058331

ANIMAFOZ II � PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3547/950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503530352;
números e data das apresentações: 2762 e 2763/20031114.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2000 e 2001.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058137

ALCIDES DA SILVA OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 150/750313; identificação de pessoa colectiva n.º 500308373;
número e data da apresentação: 2773/20031119; pasta n.º 2995.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058145

ANTÓNIO DE VASCONCELOS & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 068/710119; identificação de pessoa colectiva n.º 500527350;
número e data da apresentação: 2794/20031125; pasta n.º 2441.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058153

BORGES & MEIRINHOS � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4446/940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503189715;
número e data da apresentação: 2797/20031125; pasta n.º 19 701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058277

F. CRESPO & JOSÉ SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 19 831/
720814; identificação de pessoa colectiva n.º 500103429; números e
data das apresentações: 2784 e 2785/20031120; pasta n.º 19 293.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002316490

ELECTRO RAMADA ALTA, TRANSFORMADORES
E COMPONENTES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 555/830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501426248;
número e data da apresentação: 2752/20031107; pasta n.º 16 029.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058293

BERNARDINO CARMO & FILHO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 464/851112; identificação de pessoa colectiva n.º 501172360;
número e data da apresentação: 2788/20031121; pasta n.º 12 098.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058307

ANTÓNIO MATIAS MORGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 577/790326; identificação de pessoa colectiva n.º 500434085;
número e data da apresentação: 2775/20031119; pasta n.º 9518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002663181

DIGNA ESCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 734/910703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502581930; números e data das apresentações: 2862, 2863,
2864, 2865 e 2866/20031223; pasta n.º 7107.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, da sociedade em epígrafe.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004055456
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CONFEITARIA S. PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 370/900405; identificação de pessoa colectiva
n.º 502324120; números e data das apresentações: 2888,
2889 2890, 2891 e 2892/20031223; pasta n.º 3714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, da sociedade em epígrafe.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004055464

CARVALHO & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 924/800225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500965919; números e data das apresentações: 2867 2868,
2869, 2870, 2871/20031223; pasta n.º 2960.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, da sociedade em epígrafe.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004055472

CIBRÃO GUIMARÃES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 407/851029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501574956; números e data das apresentações: 2872, 2873,
2874, 2875, 2876/20031223; pasta n.º 21 925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, da sociedade em epígrafe.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004055499

CIBRÃO GUIMARÃES & NORBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1167/930415; identificação de pessoa colectiva n.º 502976780;
números e data das apresentações: 2882, 2883, 2884, 2885 e 2886/
20031223; pasta n.º 1167.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, da sociedade em epígrafe.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004055502

FREITAS & ARAÚJO, TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9895/381117; identificação de pessoa colectiva n.º 500121052;
número e data da apresentação: 2781/20031120; pasta n.º 4480.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058196

ALMEIDA, MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 010/640903; identificação de pessoa colectiva n.º 500792240;
número e data da apresentação: 2757/20031111; pasta n.º 3767.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058200

FUNDÁGUA � SONDAGENS E PROSPECÇÃO
GEOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 712/740429; identificação de pessoa colectiva n.º 500122334;
números e data das apresentações: 2799 e 2800/20031126; pasta
n.º 2550.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2000 e 2001.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058218

ANTÓNIO MATIAS MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6845/250117; identificação de pessoa colectiva n.º 500531293;
número e data da apresentação: 2776/20031119; pasta n.º 9517.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002663190

CARVALHEIRA, FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 518/911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502664002;
número e data da apresentação: 2760/20031112; pasta n.º 8847.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2000819028

EMPACOTAL � SOCIEDADE EMPACOTADORA
DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 032/701228; identificação de pessoa colectiva n.º 500530726;
número e data da apresentação: 2756/20031111; pasta n.º 8127.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058315

ACCES INDUSTRIE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 167/20011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505769204; número e data da apresentação: 2819/20031211;
pasta n.º 11 167.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058323
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A. E. T. � ASSISTÊNCIA ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 560/740122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303231; número e data da apresentação: 2818/20031211;
pasta n.º 21 287.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002177244

ALINE & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 002/820924; identificação de pessoa colectiva
n.º 501343318; número e data da apresentação: 2827/20031216;
pasta n.º 19 461.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2003586199

EDIMARALI � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8197/300717; identificação de pessoa colectiva n.º 500124027;
números e data das apresentações: 2778 e 2779/20031119; pasta
n.º 2173.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058161

ECL � EMPRESA DE COMÉRCIO LIVREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 900/900719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502383186; número e data da apresentação: 2766/20031114;
pasta n.º 1521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058170

C. A. M. � CAMIÕES, AUTOMÓVEIS E MOTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 790/700618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500048894; número e data da apresentação: 2771/20031118;
pasta n.º 4966.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058188

ERVANÁRIA SÃO FERNANDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 194/20011026; número e data da apresentação: 2783/
20031120; pasta n.º 11 194.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004126965

FRAGA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 981/20010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505565544;
número e data da apresentação: 2795/20031125; pasta n.º 10 981.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058056

CARLOS TORRÃO PINHEIRO, CLÍNICA O. R. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9746/20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505228823;
número e data da apresentação: 2791/20031124; pasta n.º 9746.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058064

A. DIAS RAMOS � MÁQUINAS, FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 699/801009; identificação de pessoa colectiva n.º 500902607;
número e data da apresentação: 2748/20031106; pasta n.º 2358.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058072

CEDIVI � CONSÓRCIO EXPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 758/20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505038269;
número e data da apresentação: 2670/20031015; pasta n.º 11 758.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058080

C. E. D. � COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2311/940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503231258;
número e data da apresentação: 2764/20031114; pasta n.º 2311.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058099

CARRANCHO & CARRANCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2054/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503164275;
número e data da apresentação: 2801/20031127; pasta n.º 2054.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2000814581

DEROMA � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4135/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503624926;
números e data das apresentações: 2758 e 2759/20031112; pasta
n.º 4135.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058102

FUTOP III � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2710/941129; identificação de pessoa colectiva n.º 503323330;
número e data da apresentação: 2782/20031120; pasta n.º 2710.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058110

ATELIER JOÃO NUNES � DESIGN, FOTOGRAFIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3617/951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503523844;
números e data das apresentações: 2753 e 2754/20031110; pasta
n.º 3617.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2004058129

PORTO � 2.A SECÇÃO

HUMOR DE CÃO � MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS
DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 455; identificação de pessoa colectiva n.º 506796744; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20031218; pasta
n.º 27 431.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Humor de Cão � Mobiliário e
Acessórios de Design, L.da e tem a sua sede na Rua da Regeneração,
30, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, podendo ser transferida
por simples decisão da gerência, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da gerência, podem ser igualmente criadas
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é design, produção e comercialização por grosso
e a retalho, de mobiliário e acessórios de decoração de interiores;

importação, exportação e comercialização de mobiliário e acessórios
de decoração; realização de projectos de decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
7500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge
Mauro Martins dos Santos e Carminda Teresa Calvo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será exercida pelos sócios que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em

letras de favor, fianças, abonações, ou em quaisquer actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais, os quais em qualquer destes casos
nunca obrigarão a sociedade.

ARTIGO 5.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre a remuneração a atri-
buir à gerência e sobre a forma e o montante dessa remuneração que
poderá ser constituída, por percentagem sobre lucros ou por outros
benefícios.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global correspondente ao quíntuplo do
capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Se, em caso de divórcio ou separação judicial do sócio, a respec-

tiva quota ou quotas forem adjudicadas ao cônjuge;
e) Se um sócio utilizar, para fins estranhos à sociedade e com pre-

juízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obtido atra-
vés do exercício do direito de informação que lhe assiste;

f) Se se verificar, por parte de um sócio, o comportamento desleal
ou gravemente perturbador da sociedade, susceptível de lhe causar
graves prejuízos;

g) Se um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
h) Nos demais casos previstos na lei.
2 � A contrapartida da amortização da quota, se a lei não dispuser

de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a
sociedade, em segundo lugar, do direito de preferência.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004423293

GAMBOTAS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 240; identificação de pessoa colectiva n.º 506609677; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20031229; pasta
n.º 27 195.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GAMBOTAS � Calçados,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de João Andersen, 28, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.
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3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de calçado.

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 a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante igual de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente, ela sócia.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2002637237

VIAMILLENIO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 477; identificação de pessoa colectiva n.º 506781127; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20031229; pasta
n.º 27 455.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIAMILLÉNIO � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Cassiano Branco, 50, 4.º, esquerdo,
frente, freguesia de Paranhos, cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Manuel
Fonseca Ferreira que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004412453

MOVAR � MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS DE OVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 117; identificação de pessoa colectiva n.º 502780568; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20031230; pasta n.º 7387.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423706

LITOGRAFIA NACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 054; identificação de pessoa colectiva n.º 500166900; data
da apresentação: 20031226; pasta n.º 3436.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423595

JOSÉ PINTO & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 632; identificação de pessoa colectiva n.º 502267992; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 3/20031226; pasta n.º 8481.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º,
7.º e 8.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
175 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de 87 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge
Manuel Correia Cardoso e Luís Jorge Correia Cardoso.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos represen-
tativos de todo o capital social até ao montante global de
200 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada noutras sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e agrupamentos
complementares de empresas.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423587
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M. P. L. � MARKETING E PROMOÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 454; identificação de pessoa colectiva n.º 502968150; ins-
crições n.os 16 e 17; números e data das apresentações: 18 e 19/
20031223; pasta n.º 11 190.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

O capital social é de 75 000 euros e encontra-se dividido em
15 000 acções, com o valor nominal de 5 euros.

Certifico ainda que foi registada a designação dos membros dos
órgãos sociais, em 26 de Março de 2002, para o quadriénio de 2002-
2005:

Administrador único: Luís João Sobral Archer, casado.
Fiscal único: efectivo � Agostinho Novais Gonçalves, revisor ofi-

cial de contas, casado.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423579

SEAOLIVE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 395; identificação de pessoa colectiva n.º 504257765;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 4 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 19, 20 e
21/20031222; pasta n.º 18 947.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de administrador único de Alexandre Gonçalo
Lello de Brito Sampaio, em 31 de Outubro de 2003, por renúncia;

Designação de administrador único, em 31 de Outubro de 2003, para
o quadriénio em curso, de 2002-2005, de Joana Patrícia Oliveira
Granja, solteira, maior; e

Mudança de sede para a Rua do Salgueiral, 38, loja 12 freguesia de
Paranhos, Porto.

7 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2002608024

TECNIPREVE � TÉCNICAS DE PREVENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 466; identificação de pessoa colectiva n.º 502325534; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20031222; pasta
n.º 27 443.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo em consequência sido alte-
rados os artigos 1.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TECNIPREVE � Técnicas de
Prevenção, L.da, tem a sua sede na Rua do 9 de Abril, 582, freguesia
de Paranhos, concelho do Porto.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao gerente João Carlos Feijóo
Dias Pinto.

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

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423560

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BARCAMAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 489; identificação de pessoa colectiva n.º 502988851; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 13/20040107; pasta n.º 27 468.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração de contrato, tendo em consequência alterado o
artigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Investimentos Imobi-
liários Barcamaia, S. A. e tem a sua sede na Rua do Breiner, 107, fre-
guesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423943

SIEPA, SOCIEDADE IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 921; identificação de pessoa colectiva n.º 502392142; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 72/20031222; pasta n.º 1523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, tendo em
consequência alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 448 908,11 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 199 519,16 euros, do sócio
Filipe João Carqueja Seara Cardoso e outra de 249 398,95 euros, da
sócia Maria Fernanda Antunes Machado.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423315

TECHADVANCE � COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 575; identificação de pessoa colectiva n.º 506173453; data
da apresentação: 07012004; pasta n.º 26 467.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423935

M. M. S. � ADMINISTRAÇÃO DE BENS,
REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 096; identificação de pessoa colectiva n.º 501972269; data
da apresentação: 07012004; pasta n.º 1623.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423927

STAMPINGRAF � COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS
E EMBALAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 592; identificação de pessoa colectiva n.º 504532022; data
da apresentação: 07012004; pasta n.º 18 665.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423919

S. D. A. � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 479; identificação de pessoa colectiva n.º 506399141; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20031230; pasta
n.º 27 458.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. D. A. � Sociedade de Distribui-
ção Automóvel, S. A., tem a sua sede na Rua de Delfim Ferreira, 84,
3.º, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � E escritórios principais na Quinta de Cabanas, lote 4-B, Dume,
concelho de Braga.

3 � Poderá o conselho de administração deslocar a sede social para
qualquer outro local, bem como criar sucursais, delegações, agências
ou qualquer outra forma de representação local da sociedade, quando
e onde entender conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a comercialização e reparação de
veículos automóveis, bem como a comercialização de peças e acessó-
rios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, encontrando-se totalmente
realizado em dinheiro e está dividido em 100 000 acções de valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas, podendo ser convertidas em ac-
ções ao portador mediante requerimento do accionista, a submeter à
apreciação da assembleia geral.

3 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500, 1000 e 5000 acções.

4 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, bem como das obrigações, serão assinados por dois administrado-
res ou por um administrador e um mandatário com poderes para o acto.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de acções nominativas fica dependente do con-
sentimento da sociedade, tendo os accionistas não cedentes direito de
preferência na sua aquisição.

2 � Quando um accionista quiser transmitir acções nominativas,
deverá comunicar previamente o facto ao conselho de administra-
ção, por carta registada, com a indicação do nome da pessoa ou en-
tidade a quem pretende ceder, preço e demais condições de cessão;
recebida a carta, o conselho de administração submeterá à apreciação
da assembleia geral, a decisão de autorizar, ou não, a transmissão e,
em caso afirmativo, consultará no prazo máximo de 30 dias a contar
da data em que foi recebido o pedido, os restantes accionistas sobre se
pretendem ou não exercer o seu direito de preferência, devendo sem-
pre a decisão ser comunicada pelo conselho de administração ao ac-
cionista que pretender ceder as acções, no prazo máximo de 60 dias

a contar da recepção da carta deste a pedir o consentimento para a
cessão.

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

4 � Se a sociedade não se pronunciar dentro do prazo de 60 dias
a contar da recepção do pedido de consentimento, poderá o accionis-
ta transmitir livremente as acções.

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

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nominativas nos casos
seguintes:

a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei lhe
concede para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou
aos outros accionistas;

b) Se acções nominativas forem envolvidas em qualquer procedi-
mento judicial que encaminhe para a sua transmissão forçada, sem
que haja sido deduzida oposição julgada procedente. Exceptua-se a
inclusão de acções em processos de inventário;

c) Em caso de falência de qualquer accionista que seja pessoa co-
lectiva.

2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada em assembleia
geral dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que po-
tência a amortização, sob pena de caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabi-
lístico resultante do último balanço aprovado ou pela cotação na Bolsa,
à data da deliberação da amortização, se esta for inferior.

ARTIGO 6.º

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subscri-
ção de novas acções a emitir em consequência de aumento de capital
por entradas em dinheiro, bem como na subscrição de obrigações a
emitir pela sociedade salvo em qualquer dos casos, deliberação em
contrário da assembleia geral, expressamente convocada para o efei-
to, justificada pelo interesse social.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por cinco membros, que poderão não ser
accionistas, eleitos quadrienalmente em assembleia geral e reelegíveis
uma ou mais vezes.

2 � A administração será remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, competindo a esta a fixação dos respec-
tivos montantes.

ARTIGO 8.º

1 � Ao conselho de administração, competem os mais amplos
poderes de gestão legalmente permitidos.

2 � O conselho de administração poderá encarregar especialmen-
te algum ou alguns dos seus membros de se ocuparem de certas maté-
rias de administração, podendo também delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade, devendo a deliberação do
conselho definir os limites da delegação e os poderes que confere a
cada administrador-delegado.

3 � O conselho de administração pode nomear um ou mais man-
datários ou procuradores, para a prática de determinados actos ou
categoria de actos.

4 � O conselho reunirá quando convocado pelo presidente ou por
dois administradores, não sendo obrigatória a ocorrência de uma reu-
nião mensal e sendo dispensável a convocação por escrito, desde que
estejam presentes todos os administradores e no início da reunião se
delibere prescindir dessa formalidade.

5 � Qualquer membro do conselho poder-se-á fazer representar
nessas reuniões por outro membro do mesmo conselho mediante car-
ta dirigida ao presidente, não podendo cada instrumento de represen-
tação ser utilizado mais que uma vez.

6 � O conselho poderá deliberar por escrito, independentemente
de reunião, desde que tal deliberação seja tomada por unanimidade de
todos os seus membros.

7 � É admissível o voto por correspondência de qualquer adminis-
trador.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de quatro administradores;
b) Pela assinatura conjunta de dois mandatários da sociedade, no

âmbito dos respectivos poderes de representação e nos precisos ter-
mos definidos no mandato.
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2 � Os actos de mero expediente podem ser assinados por um só
administrador ou um mandatário com poderes para tal.

3 � Para a representação e intervenção em juízo, basta a presen-
ça de um administrador ou de um mandatário.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, o qual terá
sempre um suplente, a eleger quadrienalmente em assembleia geral e
reelegível uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente e um
secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos, sendo sempre reelegíveis.

ARTIGO 12.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos e prazos
estabelecidos na lei, podendo a convocação ser feita por cartas
registadas com aviso de recepção se todas as acções forem nominativas.

2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-
te da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, a solicitação do
conselho de administração, do fiscal único ou de accionistas que, nos
termos da lei, reúnam as condições necessárias para requerer a sua
convocação.

3 � Para efeitos de participação nas assembleias gerais, deverão
os accionistas, até cinco dias antes da data fixada para a reunião, ter
registadas na sociedade ou depositadas nos locais indicados pelo con-
selho de administração, no mínimo, a quantidade de acções que lhes
confira direito a um voto. O registo de acções ou o seu depósito nos
locais indicados pelo conselho de administração poderá ser substituí-
do pela prova inequívoca da titularidade das mesmas feita pelo ac-
cionista, designadamente, através da exibição de documentos
comprovativos do seu depósito em qualquer instituição bancária na-
cional ou estrangeira.

4 � Os accionistas que tenham direito a participar nas assembleias
gerais apenas se poderão fazer representar nas mesmas pelo seu côn-
juge, ascendente ou descendente, por outro accionistas ou por um
administrador da sociedade, bastando para o efeito uma carta por si
assinada e dirigida ao presidente da mesa. Os accionistas que sejam
pessoas colectivas, participarão nas assembleias gerais através do seu
legal representante, sem prejuízo de poderem ser também representa-
dos por outro accionista ou por um membro do conselho de adminis-
tração da sociedade.

ARTIGO 13.º

Para que a assembleia geral, possa deliberar validamente sobre qual-
quer assunto, em primeira convocatória, deverão na mesma estar
presentes ou regularmente representados accionistas que detenham
acções correspondentes a, pelo menos, 50% do capital social, poden-
do a assembleia reunir e deliberar em segunda convocatória, seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e a percenta-
gem de capital que os mesmos representarem.

ARTIGO 14.º

1 � Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem mínima estabelecida por lei para o constituição da re-
serva legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, que
delibera por maioria simples, sem sujeição ao disposto no n.º 1 do
artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � É permitida, por deliberação do conselho de administração,
nos termos do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais, a
distribuição aos accionistas de adiantamentos sobre lucros no decurso
de cada exercício.

ARTIGO 15.º

A sociedade poderá atribuir pensões de reforma, de invalidez ou de
sobrevivência às pessoas que lhe tenham prestado serviços, incluindo
o exercício de cargos de administração e fiscalização ou às pessoas
que deles dependerem, por deliberação da assembleia geral, aprovada
por votos correspondentes a acções que representem dois terços do
capital social.

ARTIGO 16.º

1 � Ficam desde já nomeados para o primeiro quadriénio, os se-
guintes membros para os órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Daniel Macedo Baptista,
viúvo, residente na Rua de Pinto Mourão, 58, apartamento 5, Vila
Nova de Gaia; secretário � Dr. Manuel Fernando da Rocha Rodrigues,
casado, residente na Rua de Araújo Carandá, 21, 1.º, sala 12, Braga.

Conselho de administração: presidente � João da Costa Carvalho,
casado, residente no lugar de Monte de Baixo, freguesia de Gualtar,
concelho de Braga; vogais � Mário Azevedo Gonçalves, casado, re-
sidente na Rua de Diogo Afonso, 19, 5.º, C, Porto; Dr. Rui Azevedo
Gonçalves, divorciado, residente na Rua de Alfredo Keill, 429, 7.º, D-A,
Porto; Luís Filipe da Costa Carvalho, casado, residente na Rua do
Pinheiro Manso, 8, Gualtar, Braga; e, Dr. Ricardo Fernandes Gonçal-
ves, solteiro, maior, residente na Rua de Diogo Afonso, 19, 5-C, Porto.

Fiscal único: efectivo � Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara de Revisores Oficiais de
Contas, com o n.º 90, representada pelo Dr. Manuel Calvão Pires,
casado, inscrito sob o n.º 672, com endereço profissional na Rua de
Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto; suplente � Dr. Rui Alberto
Machado de Sousa, casado, revisor oficial de contas, inscrito sob o
n.º 668, com endereço profissional na Rua de Sá da Bandeira, 726,
3.º, direito, Porto.

2 � O conselho de administração designado para o primeiro
quadriénio, fica dispensado de caução.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004412534

PAQUIM CEREJEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 480; identificação de pessoa colectiva n.º 506801896; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 25/20031230; pasta n.º 27 459.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Paquim Cerejeira, Unipessoal, L.da e
tem a sua sede na Rua da Boa Hora, 80, freguesia de Cedofeita, con-
celho do Porto.

§ único. Por decisão da gerência, a sociedade poderá abrir, transfe-
rir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação, bem como transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social, consiste na propriedade, instalação e exploração
de farmácia, exercício da actividade farmacêutica e comércio a reta-
lho de produtos farmacêuticos, nomeadamente, de preparação, con-
servação e distribuição de medicamentos ao públicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente á sócia única Isabel Maria Paquim Henriques Cerejeira.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pela sócia única,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação, é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004412542

MONTENEGRO & GRAÇA � ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 032; identificação de pessoa colectiva n.º 504257765;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9 e 10; núme-
ros e data das apresentações: 6, 10 e 12/20040107; pasta n.º 18 363.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 15 de Maio de 2002, de Rui
Jorge Pericão Montenegro, por renúncia;

Designação de gerentes, em 15 de Maio de 2002, de Maria Albertina
Valente de Almeida Marques, Óscar Manuel Valente Marques Couto e
Walter Augusto Valente Marques Couto; e

Mudança de sede para a Rua de Camões, 77, 7.º, sala 7.2, freguesia
de Santo Ildefonso, Porto.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423900

ORGANIZAÇÕES CARRADA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 146; identificação de pessoa colectiva n.º 506641503;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 17 e 18/20040107; pasta n.º 27 090.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 5 de Janeiro de 2004, de
Adalberto Artur Geraldes Carrada, por renúncia; e

Designação de gerente, em 5 de Janeiro de 2004, de Fernando So-
ares da Silva, casado.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423897

P. N. G. � CONSERTOS RÁPIDOS DE CALÇADO
E CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 963; identificação de pessoa colectiva n.º 506548139; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040107; pasta
n.º 11 893.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, tendo em
consequência sido alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: consertos em calçado, outros artigos de
couro e produtos afins, execução e consertos de chaves e produtos
afins, prestação de serviços de costura, consertos de roupas e produ-
tos afins, vendas de produtos de estética e cosmética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
37 500 euros e está dividido em três quotas iguais de valor nominal
de 12 500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
António Maria Domingues de Magalhães Pereira, Carlos Manuel Maia
da Rocha Nunes e Ernesto Mendes Granja.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, já no-
meados gerentes podendo ainda a assembleia geral designar de entre
os sócios, um gerente executivo.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes ou a as-
sinatura do gerente executivo.

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

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423986

GOLDEN ASSETS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 197; identificação de pessoa colectiva n.º 506632369; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20031229; pasta
n.º 27 150.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas da res-
pectiva sociedade, sido aprovadas em 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004412518

JIN JUN � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 476; identificação de pessoa colectiva n.º 506752224; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20031229; pasta
n.º 27 454.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Jin Jun � Comércio de Vestuário e
Decoração, L.da e tem a sua sede na Rua do Duque de Loulé, 35, 3.º,
direito, freguesia de Sé, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da so-
ciedade ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como serem criadas filiais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção social, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de vestuário exterior e
interior para adulto e criança: comércio de acessórios de moda e ves-
tuário; comércio de bijuteria, marroquinaria, relojoaria, malas e aces-
sórios de viagem, calçado, têxteis para o lar, brinquedos.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em três
quotas: sendo uma no valor nominal de 3250 euros, pertencente à sócia
Chi Fengliu; outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio Zhong Fangwei; e outra no valor nominal de 250 euros, per-
tencente ao sócio Zhong Jinxian e as respectivas entradas foram já
integralmente realizadas em dinheiro.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros, através de delibe-
ração aprovada por maioria dos votos correspondentes ao capital
social.

4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por três
ou mais gerentes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados
gerentes, os três sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a intervenção da gerente Chi Fengliu.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes, procuradores ou man-
datários da sociedade, obrigar a mesma em actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras de favor, fian-
ças, avais e outros semelhantes, ficando os infractores responsáveis
pelos prejuízos que daí advierem à sociedade.

5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade, go-
zando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo,
do direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando se verifique
algum dos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, penhora ou por qualquer
outro meio, de apreensão judicial;
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b) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de qual-
quer obrigação;

c) Quando o respectivo sócio haja violado, dolosamente, o pacto
social, nomeadamente ter cedido a quota sem prédio consentimento
da sociedade, ou cometido qualquer acto lesivo dos interesses da so-
ciedade.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004412470

MORGAN STANLEY S. V., S. A.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8549; identificação de pessoa colectiva n.º 980186404; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 2 e 3/20031229;
pasta n.º 24 353.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designação de representante.
Nomeado: Miguel Urbelz Durán, casado.
Data da designação: 10 de Setembro de 2003.
Poderes: administração geral da sucursal, celebrar quaisquer contra-

tos, dispor de todo o tipo de direitos e bens com excepção dos imó-
veis e os demais constantes da deliberação de 10 de Setembro de 2003,
depositada sob o n.º 7 subjacente. Os poderes conferidos só poderão
ser exercidos relativamente às actividades da sucursal em Portugal e
em conformidade com a decisão do seu encerramento, até a
1 000 000 euros, por operação.

Forma de obrigar: até 500 000 euros, poderá actuar individualmen-
te, de 500 000 euros e 1 000 000 euros, deverá actuar conjuntamen-
te com os gerentes da sucursal Miguel Pereira e Miguel Cabral.

Encerramento de representação permanente.
Data do encerramento: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004412496

MORGAN STANLEY � PORTUGAL
SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 663; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamentos n.os 3 e
4 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 8 e 9; números e data das
apresentações: 4 a 8/20031229; pasta n.º 23 038.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente Jorge Vicente Sanz Barriopedro,
por renúncia, em 18 de Março de 2003.

Cessação de funções do gerente Angel Luís Rodriguez Rodriguez,
por renúncia, em 20 de Março de 2003.

Cessação de funções do gerente Gregório Arranz Pumar, por desti-
tuição, em 22 de Dezembro de 2003.

Designação de gerente.
Nomeado: Miguel Urbelz Durán, casado, residente em Calle Cardenal

Belluga, 5, 2.º, C, 28 028 Madrid (Espanha).
Data da designação: 22 de Dezembro de 2003.
Poderes/forma de obrigar: representar legal e isoladamente a so-

ciedade a partir de 1 de Janeiro de 2004.º
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004412526

TAMANGO � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 894; identificação de pessoa colectiva n.º 506458954; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20040107; pasta n.º 10 038.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

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

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423870

SUPORIO � PROMOÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 360; identificação de pessoa colectiva n.º 502305703;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 19/20040107; pasta n.º 1217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente em 21 de Outubro de 2003, de Maria
da Luz Alves Fontoura Porto Gomes, por renúncia.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423889

HABIDOSSIER � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 731; identificação de pessoa colectiva n.º 505729512; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040107; pasta
n.º 24 334.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, em 29 de Dezembro de
2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423862

IMAGINA SOFT � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 091; identificação de pessoa colectiva n.º 503830984; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20040107; pasta
n.º 16 673.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência alterado o artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9976 euros, dividido em duas quotas de 4988 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Rui Miguel Monteiro Silveira e Eduardo Pereira
Carvalho.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423854

SOCIEDADE AGRÍCOLA PORTA DA IGREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 475; identificação de pessoa colectiva n.º 504879421;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/20040107; pasta n.º 20 420.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 21 de Outubro de 2003, de Maria
da Luz Alves Fontoura Porto Gomes, por renúncia.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423846

M. SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 138; identificação de pessoa colectiva n.º 500541663; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040107; pasta
n.º 11 893.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, tendo em
consequência alterado os artigos 3.º, 8.º e 9.º, que ficam com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em três quotas: sendo uma do valor nominal
de 62 500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Alves Pinto Vieira e
duas do valor nominal de 31 250 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Carlos Alves Pinto Vieira e Manuel Abílio Alves Pinto
Vieira.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos represen-
tativos de todo o capital social e na proporção das suas quotas, até ao
montante global de 200 000 euros.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada noutras sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423838

SALGADO, MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 745; identificação de pessoa colectiva n.º 503058890; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 10/20040105; pasta
n.º 11 893.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, tendo em
consequência alterado o artigo 3.º n.º 1, que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em três quotas: uma no valor de
4799,99 euros (bem próprio) e outra no valor de 32 720,04 euros
(bem comum), pertencentes ao sócio Armindo Ramiro Monteiro
Cordeiro Fernandes Salgado e uma no valor de 12 479,97 euros, per-
tencente à sócia Maria Cristina da Piedade Costa Salgado.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423820

GESTROMA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 619; identificação de pessoa colectiva n.º 504847236; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 18/20031230; pasta n.º 22 989.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 20 de Novembro
de 2003, para o quadriénio de 2004-2007:

Administrador único: Maria da Conceição Gomes Ferreira da Cos-
ta, casada.

Fiscal único: efectivo � Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua de Angola, 164-B,
2.º, sala 24, Vila Nova de Gaia, representada por Rodrigo Mário de
Oliveira de Carvalho, revisor oficial de contas, casado; suplente �
José Domingos da Silva Fernandes, revisor oficial de contas, casado,
com domicílio profissional na Rua de Cunha Júnior, 41-B, 1.º, sala 4,
Porto.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423676

TRAÇO VERTICAL � ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO
E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 465; identificação de pessoa colectiva n.º 505323869; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031222; pasta n.º 27 442.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Traço Vertical � Administração,
Gestão e Comércio Imobiliário, S. A. e tem a sua sede na Rua do
Campo Alegre, 1306, 2.º, sala 206, no Porto, freguesia de Lordelo do
Ouro, concelho do Porto, podendo a mesma ser transferida por sim-
ples decisão da administração, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da administração podem igualmente ser cria-
das ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; arrendamento de prédios rústicos e urbanos;
promoção, gestão e execução de empreendimentos e investimentos
industriais, imobiliários civil e obras públicas; prestação de serviços
de consultoria e assessoria de empresas; comércio sob qualquer forma
de produtos nacionais e estrangeiros; prestação de serviços de assis-
tência preparação e planeamento industrial, controlo de qualidade e
formação técnica e aluguer de máquinas e equipamentos; prestação de
serviços relacionadas com essas actividades.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas
designadamente em novas sociedades, em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse econó-
mico e pode adquirir e alienar participações sociais em sociedades
nacionais ou estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais, sempre mediante simples deci-
são da administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros, dividido
em 50 000 acções ordinárias, com o valor nominal de 1 euro cada uma.
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ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções preferen-
ciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos interessa-
dos, desde que estejam observadas as formalidades legais para o efeito.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis por vontade do seu titular, a cargo de quem ficam as
despesas de conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de 10, 100, 1000 e
10 000 acções, sendo os mesmos assinados por um administrador,
podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem ser
convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da adminis-
tração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, por decisão da administração e nas condições por ela
estabelecidas, salvo no caos de obrigações convertíveis em acções ou
com direito de subscrição de acções em que é necessária prévia deli-
beração dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no artigo 5.º n.os 4 e 5, com as devidas adaptações.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros efec-
tivos e podendo ter um ou dois suplentes.

2 � No caso de existência de conselho de administração, os ac-
cionistas designam o seu presidente, o qual terá voto de qualidade nas
reuniões do conselho, podendo os seus membros votar por corres-
pondência a solicitação do presidente.

3 � A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, podendo
o conselho de administração, nomear um dos seus membros para a
gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, à admi-
nistração são atribuídos os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação da sociedade podendo, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou não, incluindo
acções, quotas e obrigações, dá-los de locação ou reconhecer direitos
sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento no mer-
cado nacional e estrangeiro;

c) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor acções,
transigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se em arbi-
tragens.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, pela
assinatura do administrador único, de dois administradores, de um dos
administradores designado para o efeito, por unanimidade e com a
presença de todos os administradores, em acta do conselho de admi-
nistração ou por mandatário da sociedade no estrito âmbito do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, composto de três membros efectivos, com
um suplente, todos eleitos por deliberação dos accionistas que, no
segundo caso, nomearão igualmente o seu presidente que goza do voto
de qualidade nas respectivas reuniões.

ARTIGO 10.º

1 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração caucionarão ou não o exercício do seu cargo conforme for
deliberado pelos accionistas no momento da sua eleição.

2 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberação dos accio-
nistas.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admitidas
na sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 � A presença da assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros, depende de autorização do respectivo presidente,
sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Em quaisquer reuniões de accionistas, a cada grupo de 1000 ac-
ções, corresponde um voto, tendo os accionistas tantos votos quanto
os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por 100 do
número de acções que possuam, sem qualquer limite.

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo; quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade ou demonstrar por documento
idóneo a sua posse, em ambos os casos até ao terceiro dia útil ante-
rior ao da reunião.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compete
aos accionistas deliberar sobre a remuneração ou não dos membros
dos corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa remuneração
que poderá ser constituída ,por percentagem sobre lucros ou por ou-
tros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberar sobre a conces-
são aos administradores de uma pensão de reforma por velhice ou
invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo even-
tuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo com
os limites máximos legalmente fixados.

CAPÍTULO V

Prestações acessórias

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas ficam obrigados a efectuar, além das entradas e
na proporção das respectivas participações sociais, prestações aces-
sórias de carácter pecuniário, que vierem a ser deliberadas por maio-
ria simples, em assembleia geral, até ao montante global correspon-
dente ao dobro do capital social.

2 � A falta de cumprimento das obrigações acessórias no prazo
fixado na respectiva deliberação social sujeita o accionista remisso à
perda total das acções a favor da sociedade se assim vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Diversos

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos corpos sociais é de quatro anos, po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os accio-

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fun-
dos legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples, deli-
berar não distribuir lucros, total ou parcialmente ou afectá-los
integralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 18.º

A administração, com parecer prévio favorável da fiscalização, pode
decidir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um exer-
cício.

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários os administradores em
exercício, salvo se os accionistas deliberarem de modo diverso, na
própria deliberação de dissolução.
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Certifico ainda que foram designados, desde já, os órgãos sociais
para o quadriénio de 2001-2004:

Administrador único: Georgina de Pinho Marques, solteira, maior.
Fiscal único: efectivo � Fátima Pereira & Carlos Duarte, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 154, com sede na Avenida da República,
1651, S/L, direito, Vila Nova de Gaia, representada por Maria de Fátima
Pereira Fialho, casado, revisor oficial de contas n.º 835; suplente �
Santos Vaz & Trigo de Morais, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 155, com sede na Rua de Silva Brinco, 148, São Mamede de Infes-
ta, Matosinhos, representada por Maria da Piedade Gonçalves dos
Santos Vaz, casada, revisor oficial de contas n.º 878.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004412380

SDL � SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 474; identificação de pessoa colectiva n.º 506773671; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20031223; pasta
n.º 27 451.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SDL � Serviços, Distribuição e
Logística, L.da e tem a sua sede na Rua da Saudade, 59, 5.º, sala 55,
freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá ser transferida
a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de armazenagem, manusea-
mento e logística de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Pablo Daniel Astorgano e
Daniel Omar Astorgano Gallego.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis de e para a

sociedade;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e

nos termos e condições que entender;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing; e
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já, autorizados a proceder ao levantamen-
to do capital social que se encontra depositado em nome da socieda-
de, para fazer face às despesas de constituição e aquisição de bens.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004412461

GOLDEN ASSETS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 492; identificação de pessoa colectiva n.º 506360792; ins-

crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031230; pasta
n.º 26 373.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de alteração do contrato, tendo em consequência
sido alterado o artigo 4.º n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros, dividido em 100 000 acções, com o valor nominal de
5 euros cada uma, podendo ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500 e 1000 acções.

Mais certifico que é do seguinte teor dos relatórios do revisor ofi-
cial de contas, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais:

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de

20 000 euros, que se pretende incorporar em capital social da Golden
Assets � S. G. P. S., S. A., consta dos registos contabilísticos referi-
dos à data de 15 de Dezembro de 2003 a crédito da conta 60193 �
Títulos de participação � Empréstimo subordinado, cujo titular é a
accionista Helena Isabel Pinto Lopes Morais Coelho e é proveniente
de entradas em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de 20 000 euros,

que se pretende incorporar em capital social da Golden Assets � S. G. P.
S., S. A., consta dos registos contabilísticos referidos à data de 15 de
Dezembro de 2003 a crédito da conta 60194 � Títulos de participa-
ção � Empréstimo subordinado, cujo titular é a accionista F. G. P. O. �
S. G. P. S., S. A. e é proveniente de entradas em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de

24 000 euros, que se pretende incorporar em capital social da Golden
Assets � S. G. P. S., S. A., consta dos registos contabilísticos referi-
dos à data de 15 de Dezembro de 2003 a crédito da conta 60196 �
Títulos de participação � Empréstimo subordinado, cujo titular é o
accionista Alfredo Manuel Pinto Menezes e é proveniente de entra-
das em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de

20 000 euros, que se pretende incorporar em capital social da Golden
Assets � S. G. P. S., S. A., consta dos registos contabilísticos referi-
dos à data de 15 de Dezembro de 2003 a crédito da conta 60195 �
Títulos de participação � Empréstimo subordinado, cujo titular é o
accionista Artur Fernando Pires Nunes da Silva e é proveniente de
entradas em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de

32 000 euros, que se pretende incorporar em capital social da Golden
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Assets � S. G. P. S., S. A., consta dos registos contabilísticos referi-
dos à data de 15 de Dezembro de 2003 a crédito da conta 60192 �
Títulos de participação � Empréstimo subordinado, cujo titular é o
accionista Joaquim Pedro Almeida da Costa e é proveniente de entra-
das em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de 80 000 euros,

que se pretende incorporar em capital social da Golden Assets � S. G. P.
S., S. A., consta dos registos contabilísticos referidos à data de 15 de De-
zembro de 2003 a crédito da conta 60191 � Títulos de participação �
Empréstimo subordinado, cujo titular é o accionista António Fernando
Smolsky Vilas-Boas Alvim e é proveniente de entradas em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

Declaração para efeitos do aumento de capital de 100 000 euros
para 500 000 euros da Golden Assets � S. G. P. S., S. A.

Aos accionistas da sociedade Golden Assets � S. G. P. S., S. A.:
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de 204 000 euros,

que se pretende incorporar em capital social da Golden Assets � S. G. P.
S., S. A., consta dos registos contabilísticos referidos à data de 15 de De-
zembro de 2003 a crédito da conta 60190 � Títulos de participação �
Empréstimo subordinado, cujo titular é o accionista Fernando Jorge de
Sousa Cruz Pereira e é proveniente de entradas em dinheiro.

Porto, 15 de Dezembro de 2003. � António Pimpão e Maximino
Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada
por: Maxiino António Domingues Mota, revisor oficial de contas.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004423625

MEITS � MOTA-ENGIL, IMOBILIÁRIO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 703; identificação de pessoa colectiva n.º 505748070; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 10/20031230; pasta n.º 24 301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Reforço de capital: 2 500 000 euros, mediante a emissão de
2 500 000 novas acções ordinárias, subscritas pela accionista única (Mota-
Engil, S. G. P. S., S. A.), da sociedade, com o valor nominal de 1 euro
cada uma, realizada integralmente com novas entradas em espécie.

Alteração do contrato, mediante modificação do n.º 1 do artigo 6.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000 euros,
representado por 5 000 000 de acções ordinárias, com o valor nomi-
nal unitário de 1 euro.

Mais certifico que é do seguinte teor o relativo do revisor oficial de
contas (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais:

Relatório do revisor oficial de contas (nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao dispos-

to no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente
à enterga pela sociedade Mota-Engil, S. G. P. S., S. A., de bens no
valor de 8 166 882,76 euros para realização de 2 500 000 acções, com
valor nominal unitário de 1 euro, que subscreverá no aumento do
capital social da sociedade MEITS � Mota-Engil, Imobiliário e Tu-
rismo S. A., com o valor nominal de 2 500 000 euros e um prémio
de emissão de 6 666 882,76 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos seguintes bens
de que a mencionada Mota-Engil, S. G. P. S., S. A., é titular:

a) Duas quotas de valor nominal de 2500 euros cada uma, repre-
sentativas da totalidade do capital social da sociedade Calçadas do
Douro � Sociedade Imobiliária, L.da, com sede na Rua do Rego
Lameiro, 38, freguesia de Campanhã, concelho do Porto;

b) Crédito por suprimentos com o valor nominal de 8 111 882,76 euros
sobre a mesma Calçadas do Douro � Sociedade Imobiliária, L.da;

c) 50 000 acções ordinárias, com o valor nominal de 1 euro cada
uma, representativas da totalidade do capital social da sociedade Pas-
seio da Marginal � Sociedade Imobiliária, S. A., com sede na Rua do
Rego Lameiro, 38, Campanhã, Porto.

3 � Os bens foram por nós avaliados, nos termos e para os efei-
tos do regime especial de entrada de activos consagrado nos n.os 3 e
4 do artigo 67.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Colectivas, pelo que aqueles bens são transferidos pelos respec-
tivos valores de aquisição por que se encontram registados na contabili-
dade da transmitente, sendo de 5000 euros, de 8 111 882,76 euros e de
50 000 euros, relativamente a cada uma das alíneas referidas no número
anterior e pela respectiva ordem, no total de 8 166 882,76 euros.

Responsabilidades:
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido
do prémio de emissão. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos, ten-

do em atenção o disposto nas citadas disposições do Código do Im-
posto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas; e

d) A avaliação dos bens, em consonância com as mesmas disposi-
ções legais.

6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido do prémio de emissão.

Porto, 20 de Dezembro de 2003. � Fernando Ribeiro & Oliveira
Maia, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por
Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, revisor oficial de contas n.º 582.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002611173

VIMAG � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 463; identificação de pessoa colectiva n.º 506652904; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/20031219; pasta n.º 27 440.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIMAG � Serviços de Contabili-
dade, L.da, tem a sua sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 1.º, esquer-
do, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, escrituração comercial e consultoria fiscal.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor de
5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Precedente de deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade fica afecta a ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes e estes serão remunerados ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, pela assinatura de dois gerentes, podendo os actos de mero
expediente, e a movimentação de contas bancárias, serem assinados
por qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel,
designadamente, viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade, a cessão a estra-
nhos, a qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004412321

GOSTOS E PALADARES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 458; identificação de pessoa colectiva n.º 506788636; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20031219; pasta n.º 27 435.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gostos & Paladares � Activida-
des Hoteleiras, L.da e tem a sua sede na Rua de Sá da Bandeira, 629,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste nas actividades hoteleiras, nomeadamente,
restaurante, churrasqueira, snack-bar, cafetaria e bar.

3.º

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

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

Mediante deliberação unânime de todos os sócios, podem ser exigidas
prestações suplementares de capital, até ao montante de 50 000 euros.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Rui Freitas de
Almeida, desde já designado gerente, sendo suficiente a sua intervenção
para obrigar a sociedade.

6.º

A cessão de quotas a quem não for sócio, depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou por qual-

quer forma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o con-

sentimento da sociedade.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004412275

PRIMA CASTA � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 459; identificação de pessoa colectiva n.º 504434659; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031219; pasta n.º 27 436.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Prima Casta � Consultoria, L.da e tem
a sua sede na Rua da Alegria, 1892, Praceta Privada, 15, freguesia de
Bonfim, desta cidade do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de consultoria, orientação
ou assistência operacional às empresas ou a organismos em matérias
tais como: relações públicas e de comunicação interna ou externa,
planeamento, organização, controlo, informação e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 24 940 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
23 693 euros, pertencente ao sócio José António Peñalta Muñoz e
outra do valor nominal de 1247 euros, pertencente ao sócio Caetano
de Sousa Augusto.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José António
Peñalta Muñoz que, desde já, é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus cônjuges, ascendentes
e descendentes contudo a favor de estranhos, carece do consentimen-
to prévio da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Por falência do sócio;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu titu-

lar, nomeadamente, quando por partilha, por divórcio ou separação
de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudicada no todo
ou em parte ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente do respectivo sócio.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004412283
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Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40


