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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BESLEASING IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Avenida de Álvares Cabral, 27, 1.º, 1250 Lisboa

Capital social: € 12 900 000

Matrícula n.º 1479 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502330937.

Balanço em 31 de Dezembro de 2003
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ........................................ 1 902,33 1 902,33 1 394,26
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 121 450,41 121 450,41 447 275,84
Outros créditos sobre instituições de crédito ....................................... )0,00 0,00 0,00
Créditos sobre clientes ........................................................................... 679 757 038,02 (1 394 162,39) 678 362 875,63 555 000 877,63
Acções e outros títulos de rendimento variável .................................... 0,00 0,00 0,00
Participações .......................................................................................... 49 879,79 49 879,79 49 879,79
Imobilizações incorpóreas ..................................................................... 2 017 155,37 (2 016 181,65) 973,72 6 161,86
Imobilizações corpóreas ........................................................................ 7 165 661,53 (2 996 608,75) 4 169 052,78 4 027 203,64

(Imóveis de serviço próprio) ........................................................ 5 728 225,49 (1 669 506,98) 4 058 718,51 3 958 326,86

Outros activos ........................................................................................ 6 884 888,05 0,00 6 884 888,05 4 256 522,87
Contas de regularização ......................................................................... 4 575 182,63 4 575 182,63 2 848 228,84
Prejuízo do exercício ............................................................................... 0,00 0,00 0,00

Total do activo ................................ 700 573 158,13 (6 406 952,79) 694 166 205,34 566 637 544,73

(Em euros)

AnoPassivo e capitais próprios Ano anterior

Débitos para com instituições de crédito ................................................................................................ 578 340 909,26 457 711 693,84
Débitos para com clientes ...................................................................................................................... 37 010,80 0,00
Débitos representados por títulos � obrigações ..................................................................................... 72 000 000,00 72 000 000,00
Outros passivos ....................................................................................................................................... 6 287 978,07 2 400 023,07
Contas de regularização ........................................................................................................................... 2 247 109,00 2 021 244,67
Provisões para riscos e encargos ............................................................................................................ 7 157 255,91 5 966 398,97
Provisões para riscos bancários gerais .................................................................................................... 0,00 0,00
Passivos subordinados .............................................................................................................................. 7 000 000,00 7 000 000,00
Capital subscrito ...................................................................................................................................... 12 900 000,00 12 900 000,00
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(Em euros)

AnoPassivo e capitais próprios Ano anterior

Prémios de emissão ................................................................................................................................. 0,00 0,00
Reservas .................................................................................................................................................. 4 393 584,18 2 441 680,60
Resultados transitados ............................................................................................................................. 0,00 0,00

(Dif. resul. alt. crit. contab.) ........................................................................................................... 0,00 0,00

Lucro do exercício .................................................................................................................................. 3 802 358,12 4 196 503,58

Total do passivo e capitais próprios .................. 694 166 205,34 566 637 544,73

Contas extrapatrimoniais

3 � Activos recebidos em garantia ....................................................................................................................................... 11 101 285,93
5 � Rendas vincendas e valores residuais .............................................................................................................................. 706 962 317,46

O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) 3000132516

CREDIBANCO � BANCO DE CRÉDITO PESSOAL, S. A.

Rua Augusta, 62-74, 1100 Lisboa

Capital social: € 35 090 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2293.
Contribuinte n.º 502586109.

Balanço em 31 de Dezembro de 2003 e 2002
(Valores expressos em euros)

2003

Activo

2002

Activo Amortizações Activo

�

bruto e provisões líquido

Activo
líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............................. 82 198 � 82 198 80 158
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................ 10 630 104 � 10 630 104 3 013 380
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............................. 66 403 � 66 403 526 845
4 � Créditos sobre clientes ............................................................... 508 936 268 ( 8 337 371) 500 598 897 455 931 392
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ......................... � � � �

a) De emissores públicos ........................................................... � � � �
b) De outros emissores ............................................................... � � � �

(Dos quais: Títulos próprios) ................................................ �) �) �) �)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........................... 1 234 � 1 234 1 234
7 � Participações .............................................................................. 6 486 504 ( 4 582 830) 1 903 674 1 863 847
8 � Partes do capital em empresas coligadas ................................. � � � 8 380 618
9 � Imobilizações incorpóreas .......................................................... 5 265 342 ( 2 286 681) 2 978 661 2 350 607
10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 9 355 063) ( 8 902 054) 453 009) 757 746)

(Das quais: Imóveis de serviço próprio) ............................... ( 1 641 771) ( 1 572 864) ( 68 907) ( 70 282)

11 � Capital subscrito não realizado .................................................... � � � �
12 � Acções próprias ...................................................................... � � � �
13 � Outros activos .......................................................................... 26 234 662 (70 687) 26 163 975 19 544 051
15 � Contas de regularização ............................................................ 9 393 679 � 9 393 679 10 552 089
16 � Prejuízo do exercício .................................................................. � � � �

������������ ����������� ������������ ������������
Total do activo ......................... 576 451 457 24 179 623 552 271 834 503 001 567

(Valores expressos em euros)

Pass ivo 2003 2002

1 � Débitos para com instituições de crédito .......................................................................................... 430 833 452 412 004 975

a) À vista .......................................................................................................................................... � �
b) A prazo ........................................................................................................................................ 430 833 452 412 004 975
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(Valores expressos em euros)

Pass ivo 2003 2002

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................. 16 841 742 10 643 963

a) Depósitos de poupança ................................................................................................................ � �
b) Outros débitos .............................................................................................................................. 16 841 742 10 643 963

ba) Débitos à vista ...................................................................................................................... 70 70
bb) Débitos a prazo .................................................................................................................... 16 841 672 10 643 893

3 � Débitos representados por títulos ..................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação ............................................................................................................. � �
b) Outros ........................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ................................................................................................................................. 3 532 454 3 804 306
5 � Contas de regularização ..................................................................................................................... 17 181 191 17 198 663
6 � Provisão para riscos e encargos ........................................................................................................ 11 857 293 11 053 618

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................... 211 837 �
b) Outras provisões ........................................................................................................................... 11 645 456 11 053 618

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................................................................ 1 396 634 1 396 634
8 � Passivos subordinados ........................................................................................................................ 25 486 777 5 486 777
9 � Capital subscrito ................................................................................................................................ 35 090 000 35 090 000
10 � Prémios de emissão ......................................................................................................................... � �
11 � Reservas ........................................................................................................................................... 6 305 743 4 613 893
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ..................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício .............................................................................................................................. 3 746 548 1 709 138

..................................................................................................................................................... ������������ �����������
Total do passivo e capitais próprios ....................... 552 271 834 503 001 967

Rubricas extrapatrimoniais

1 � Garantias prestadas e passivos eventuais ....................................................................................... 75 989 62 864

Dos quais:

1.1 � Aceites e endossos .......................................................................................................... � �

(Dos quais: Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados) .................... � �

1.2 � Garantias e avales ........................................................................................................... 9 586 9 586
1.3 � Cauções e activos dados em garantia ............................................................................. 66 403 53 278
1.4 � Outros ............................................................................................................................. � �

2 � Compromissos ................................................................................................................................ 125 857 090 1 094 903

Dos quais:

2.1 � Resultantes de operações de venda com opção de recompra ........................................ � �
.................................................................................................................................................. ������������� ������������

125 933 079 1 157 767

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000132670

EURO � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Entidade: 485.
Balanço em 31 de Dezembro de 2003

(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 109 086,04 109 086,04 108 275,52
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 26 320,41 26 320,41 15 217,27
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 13 723,37 13 723,37 13 700,83
9 � Imobilizações incorpóreas ........................................................ 1 277,08 1 277,08

15 � Contas de regularização ............................................................ 5 286,39 5 286,39 1 705,78
........................................................................................................... ����������� ����������� ����������� ����������

Total do activo .................................. 155 693,29 1 277,08 154 416,21 138 899,40
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(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 6 755,13 7 000,30
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 99 759,58 99 759,58

11 � Reservas ......................................................................................................................................... 5 677,17 2 377,17
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... 26 462,35 13 428,31
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 15 761,98 16 334,04
................................................................................................................................................................ ����������� ����������

Total do passivo ................................................... 154 416,21 138 899,40

Demonstração dos resultados em 31 de Dezembro de 2003
(Em euros)

Ano AnoDébito anterior

                                                                      A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................ 61,52 80,71
2 � Comissões ................................................................................................................................. 62 361,79
3 � Prejuízos em operações financeiras ..............................................................................................
4 � Gastos gerais administrativos ....................................................................................................... 3 841,83 3 551,98

a) Custos com pessoal ...............................................................................................................
b) Outros gastos administrativos ............................................................................................... 3 841,83 3 551,98

13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 6 755,13 7 000,30
14 � Outros impostos ............................................................................................................................ 11,43 35,43
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 15 761,98 16 334,04

������������ �����������
                         Total ...................................................................... 26 493,89 27 364,25

(Em euros)

Ano AnoCrédito anterior

                                                                      B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ....................................................................................................... 52,67 350,12

Dos quais:

(de títulos de rendimento fixo) .......................................................................................

2 � Rendimento de títulos ...................................................................................................................
3 � Comissões ...................................................................................................................................... 7 287,39 4 848
4 � Lucros em operações financeiras .................................................................................................. 19 153,83 22 166,13

����������� �����������
                         Total ...................................................................... 26 493,89 27 364,25

O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Gestão, (Assinaturas ilegíveis.) 3000130763
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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
CASCAIS

CAESAR PARK HOTEL, PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8327 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501933247.

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

Inscrição n.º 44, apresentação n.º 35/031230.
Cisão: Simples.
Modalidade: Destaque parcial de património para a constituição de

outra sociedade.
Sociedade constituída: QPL � Empreendimentos Turísticos e

Imobiliários, S. A.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005793973

SOCOSAL � SOCIEDADE DE COSMÉTICOS
E ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5398/
870217 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501785701;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 266/011227.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000250028

SORECLAMOS � SOCIEDADE DE PUBLICIDADE
LUMINOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2689 (Sintra).

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 468/020328.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Maria Filomena Pinto Amarante, Ângela Pinto Amarante e

Humberto Jorge Pinto Amarante, em comum e sem determinação de
parte ou direito, 2500 euros e 2500 euros.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000250027

JAIME OURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6232 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502501723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 31/020312. � Redenominação

com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e inteira-

mente subscrito pelo único sócio.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capita: 5000 euros.
Sócio e quota:
1 � Jaime da Silva Ouro, 2500 euros e 2500 euros.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000250025

AUTOTÁXIS FOGUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 377 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504389467.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 30/020416. � Designação para

gerente com capacidade profissional de António Fernandes Martins,
viúvo, Praceta de Miguel Bombarda, 28, rés-do-chão, direito, Mina,
Amadora, em 9 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000250023

MAXIVÍTOR � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3789 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501883053;
número e data da prestação de contas: 7863/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250021

SUPER RETALHO � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
A RETALHO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8790 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503621650;
números e data das prestações de contas: 8261 e 8262/011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo: foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do exercício dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250019

ALVES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2682 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501397159;
número e data da prestação de contas: 7857/011015.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 70 � 23 de Março de 20046362-(514)

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250016

TRANSPORTES ORLANDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 707 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500511047;
número e data da prestação de contas: 7859/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250014

GONÇALVES & OLIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 237 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504490753;
número e data da prestação de contas: 7865/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250010

VIDROCASCAIS � COMPANHIA DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 244 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504153285;
número e data da prestação de contas: 7860/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250009

EDUARDO J. M. CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5167 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502483040;
número e data da prestação de contas: 7868/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250007

JOSÉ ARMANDO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7171 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503079944;
número e data da prestação de contas: 7864/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250006

PROMOTOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6896 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502996218;
número e data da prestação de contas: 7862/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250004

ACIL � ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5496 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502577215;
número e data da prestação de contas: 7856/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250002

KD � SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9489 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502337249;
número e data da prestação de contas: 7764/011011.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000250001

TRANSPORTES DE CARGA LOURENÇO & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6639 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502940450;
número e data da prestação de contas: 7861/011015.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000249998

PAPELARIA HUGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5748 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502323574.

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

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 28/020228. � Redenominação
com reforço de capital.

Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de
reservas legais, e resultados transitados, sendo 365 026$ realizado por
incorporação de reservas legais, e 237 384$ por incorporação de re-
sultados transitados.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � João Domingos Mourato, 2500 euros.
2 � Natália da Conceição Mousinho de Oliveira Mourato,

2500 euros.
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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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003122060

JONILO � LIVRARIA, PAPELARIA E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3475 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501421289.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 271/020326.
Facto: Alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$ realizado por incor-

poração de reservas legais.
Sócios e quotas:
1 � Gonçalo Nuno Batista Raposo, 2500 euros.
2 � Aristides Brazete Raposo, 2500 euros.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003245251

CREJUVENIL � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 233 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503955361.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 274/020401.
Facto: Alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Capital: 5000 euros, integralmente realizado após o reforço de

12,02 euros, realizado por incorporação de prestações suplementares.
Sócios e quotas:
1 � António Mendes Martins, 2600 euros.
2 � Hortense Farinha Gonçalves Martins, 1200 euros.
3 � Rui Cid Gonçalves Martins, 400 euros.
4 � Ana Patrícia Gonçalves Martins, 400 euros.
5 � Paulo Jorge Martins Dias, 400 euros.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003179801

GRAÇA MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2141 (Sintra).

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 59/020329.
Facto: Alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$ realizado em di-

nheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � José de Sousa Graça Mira, 1875 euros e 1875 euros.
2 � Francisco José Gonçalves Graça Mira, 1250 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005851019

VIOLETA � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3899/
851204 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501577378;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 230/020102.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócia.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003241442

CORREIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 827/
960530 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503662402;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/020328.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005814636

CENTRO COMERCIAL DE PAIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 599/
600914 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500550778;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 33/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o atrigo 4.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005814598
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MIRALAC, PINTURAS E ISOLAMENTOS, ALUGUER
DE ANDAIME, REVENDEDOR DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 581/
021106 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506196844;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 13 e 14/031119.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

3.º

A sociedade tem o capital social de 5000 euros, integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, no valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma ao sócio Germano
Mário de Matos Lopes e outra à sócia Ana Cristina do Nascimento
Rodrigues Lopes.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) 13/

031119. � Cessação de funções de gerente: Carlos Manuel Gonçal-
ves dos Santos, por renúncia em 17 de Novembro de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005838241

MEGAVAGA, GESTÃO DE LOJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 607/
030923 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504168711;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 26 e 28/031119.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
180 000 euros e corresponde à soma de duas quotas; sendo uma do
valor nominal de 178 346 euros pertencente ao sócio Rui Manuel
Santos Jorge Guerin e outra do valor nominal de 1654 euros perten-
cente à sócia Maria Estela Tomé de Carvalho Guerin.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005838705

JR � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 606/
030923 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503194166;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 23 e 24/031119.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas; sendo uma do
valor nominal de 70 000 euros pertencente ao sócio Rui Manuel San-

tos Jorge Guerin e outra do valor nominal de 30 000 euros perten-
cente à sócia Maria Estela Tomé de Carvalho Guerin.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005838691

O MONTEIRO, TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 405/
000321 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503003166;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 6 e 7/031119.

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

Averbamento n.º 1 à inscirção n.º 5, apresentação n.º 6/031119. �
Cessação de funções dos gerentes: José Manuel dos Prazeres Caetano
e Maria Filomena Soares da Costa Caetano, por renúncia em 15 de
Outubro de 2003.

Inscrição n.º 9, apresentação n.º 7/031119.
Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes: Alfredo António Oliveira de Sousa, Luiz Rodrigo Vaz

d�Almeida Olsen e António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro,
casado, Calçada de Santa Catarina, 9, 6.º, direito, Lisboa.

Data: 15 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005767808

NOVARAGEM � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 244/
980605 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504249444;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 37/031119.

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

Facto: Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005838276

LUCROCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ASSESSORIA FISCAL E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9425/
950112 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503346810;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/031128.

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

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005858790

JOSÉ BERNARDINO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4751/
880114 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501921958;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 36, 38 e (of.) 34 e 35/031124.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

6.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � São gerentes ambos os sócios, já designados.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções dos gerentes Mário José Pereira da Silva e Gil

Rosa da Silva, por renúncia em 8 de Outubro de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005809969

NOVO TERRITÓRIO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 719/
990913 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504628470;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/031124.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e acha-se
dividido em três quotas: uma do valor nominal de 1250 euros da sócia
Wang Huanfen, uma do valor nominal de 1250 euros do sócio Cheng
Wang e uma do valor nominal de 2500 euros do sócio Pao Shu Chang.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005811904

ERIMAFRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 055/
991216 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504625624;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) 87, 88 e 89/031124.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 7481,97 euros
e acha-se dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de
2493,99 euros e outra no valor nominal de 1246,99 euros ambos do
sócio Fernando Ribeiro Fernandes e uma do valor nominal de
2493,99 euros e outra no valor nominal 1247 euros ambas do sócio
José Manuel Fernandes.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

Mais certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentações n.os 87 e 88/

031124. � Cessação de funções do gerente: Jorge de Jesus Dinis, por
renúncia em 18 de Agosto de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005887226

PREDIGOUVEIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6073/
901030 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502446870;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: (of.) 85 e 86/031124.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 4.º e 7.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
7481,96 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de 3740,98 euros, tituladas uma em nome de cada um
dos sócios.

2 � A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da Sociedade pertencem aos ge-
rentes que forem eleitos em assembleia geral.

1 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

2 � São gerentes os sócios.
3 � A Sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
4 � A Sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo.

Mais certifica que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) 85/

031124. � Cessação de funções do gerente: Jorge de Jesus Dinis, por
renúncia em 18 de Agosto de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005887188

FERNANDES, DINIS, PEIXOTO & MORAIS
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 457/
990617 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504528386;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: (of.) 82, 83 e 84/031124.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5300 euros e acha-se dividido em quatro quotas: duas de valor nomi-
nal de 1325 euros cada, ambas do sócio José Manuel Fernandes e duas
do valor nominal de 1325 euros cada, ambas do sócio Fernando Ri-
beiro Fernandes.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentações n.os (of.) 82 e

83/031124. � Cessação de funções dos gerentes: José Carlos de Sousa
Peixoto Neves da Silva e Jorge de Jesus Dinis, por renúncia em 18 de
Agosto de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005887170

EURODUPLA DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 002/
980406 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504135473;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: (of.) 59/031124.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º (of.) 59/
031124. � Cessação de funções do gerente: Luís Manuel Cristóvão
Cardoso, por renúncia em 16 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005886769

TREIDINGUE � IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES,
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2490/
791019 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500887047;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/031124.

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

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005809489

COLTEMP � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 192 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501823972.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 38/
031202. � Cessação de funções de gerente de Fernando António dos
Reis Pombo, por renúncia em 25 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 39/031202. � Designação para
gerente de Leandro Garcia Duarte de Sousa, casado, Rua de Ramalho
Ortigão, 8, cave, direita, Lisboa, em 25 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005870650

SALVADOR & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 465 (Sintra).

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 47/
031217. � Deslocação de sede para a Rua de Mateus Vicente de
Oliveira, 26, C, loja, Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005878545

BEGAPIMETAL � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 329 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506186555;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/031219.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (n.º 2) e 4.º (n.º 2), os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Castelinhos, 70, Fran-

cos, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

Gerente designado: Rui Filipe Cerqueira Cardoso Bento.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques.. 2005852767

ANTALVES � PALETES E EMBALAGENS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6841 (Sintra);
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/031219.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 20 048,08 euros para 40 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado é de 40 000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 24 000 euros
do sócio António Cândido Loiro Alves, e outra do valor nominal de
16 000 euros da sócia Cidália Maria Dias da Silva Alves.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879789



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 70 � 23 de Março de 2004 6362-(519)

GEOVERDE � JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9487 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503362085;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/031219.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000800076

CONSTRUÇÕES MINHOESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 602 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504541048;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/031219.

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: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005852643

ALIPOBRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5063 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502051825;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/031219.

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: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005762610

RESTAURANTE PROENÇA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 284 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504200291;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 56, 59 e 60/031222.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 56/031222.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado por incorporação

de reservas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Ricardo Pena de Deus � 1750 euros.
2 � João da Costa Abrantes � 1750 euros.
3 � Joaquim de Carvalho Paixão � 500 euros.
4 � Marcello José Miranda Proença � 500 euros.
5 � Nelson de Seixas Gonçalves � 500 euros.

Que, em consequência, é dada nova redacção aos artigos 4.º e 6.º
do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma quota
no valor de 4000 euros pertencente ao sócio Ricardo Pena de Deus,
e duas quotas no valor nominal de 500 euros, cada, pertencentes uma

a cada um dos sócios Marcello José Miranda, e Nelson de Seixas
Gonçalves.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, eleitos em assembleia
geral, com ou sem remuneração conforme nela for deliberado.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Ricardo Pena de Deus.
3 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de qualquer

gerente nomeado.
4 � É permitido à gerência constituir procuradores da sociedade

para fins específicos sem necessidade de aprovação em assembleia geral.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 60/
031222. � Cessação de funções de gerente de João da Costa Abrantes
e Ricardo Pena de Deus, por destituição em 2 de Junho de 2003.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005755249

GORAT � IMPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NOVAS

TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 570 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503823376.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 98/
031222. � Cessação de funções de gerente de Guilherme Artur Moura
de Albuquerque d�Orey, por renúncia em 9 de Dezembro de 2003.

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 99/031222. � Dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850870

FRAGOSO & SERRA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6380 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502271137;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/030620.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005772747

ENDERCENTER, CLÍNICA DE ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 524 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505464063; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 56 e 57/030617.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 56/030617.
Facto: Deslocação de sede.
Sede: Rua da Quinta das Palmeiras, Centro Comercial das Palmeiras,

loja 71, 1.º, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 57/030617.
Facto: Designação de gerente.
Gerente: Maria João de Brito Miranda Barata Lopes dos Santos,

casada.
Data da deliberação: 3 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003208976
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BMW BANK GMBH, SUCURSAL PORTUGUESA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 274 (Oeiras); inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 20/030617.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Facto: Designação de representante legal.
Representante legal: Jorg Ulrich Damerow, casado, Rua de Santana,

1640, Quinta D. Manuel 13, Cascais.
Data da deliberação: 23 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003165576

TRIUNVARI � EQUIPAMENTOS DE RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 630 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500290555;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 73/030617.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Prazo: 2003/2006.
Conselho de administração: presidente � Carlos Rebelo Lopes;

vogais: Carlos Manuel Alcobia; e Luís Filipe Lopes Loureiro Esteves,
Rua do Campo da Bola, 12, Carnaxide.

Fiscal único: Leopoldo Alves & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Leopoldo Assunção Alves,
revisor oficial de contas; suplente: José Rita Braz Machado, revisor
oficial de contas, residente na Avenida da República, 48, 1.º, esquer-
do, Lisboa.

Data de deliberação: 20 de Março de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003237712

ACÁCIO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1236 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500970963;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 45/030617.

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

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003127186

CONSTRUÇÕES SOFEPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1271 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500073562;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/030617.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003163867

CISROCHA � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9648 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503499234;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 86/030617.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005763675

SAC � SOCIEDADE DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8257 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503019135;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/030624.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002574472

AMICOMP � TECNOLOGIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9268 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503375071;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/030623.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002544786

S. C. JOHNSON PROFESSIONAL
PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 639 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504486454; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 4/030623.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 4/030623.
Facto: Deliberação de aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 23 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002544697

JESUS & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 954 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503902993.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 18/
031231. � Deslocação de sede para a Praceta do Abraão, 1, loja B,
Monte Abraão, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002471762
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EXECUTIVE JETS � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 250 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504515608; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 23 e 24/030617.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 23/030617.
Facto: cessação de funções de gerente de Vicent Francis Santulli,

por renúncia de 7 de Março de 2003.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 24/030617.
Facto: Designação de gerente de Richard Santulli, casado,

37 Blossom Cove Road, Red Bank, New Jersey, USA.
Data da deliberação: 20 de Março de 2003.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003165541

DUARTE & TELES, REPARAÇÕES AUTO E AUTOGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 379 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505138441;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002536414

CARJOMATERIAIS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 097 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505110644; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005888273

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 080 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503932744; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005888281

TEMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9885 (Sintra);  identif icação de pessoa colectiva
n.º 503465020; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 17/031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005888257

ONE SECURITY � SISTEMAS E PROJECTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 460 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505199769;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 72/031230.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, tendo sido reforçado o capital de 5000 euros para
6000 euros os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e divide-se em três quotas iguais de 2000 euros, uma de
cada sócia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, ficar a cargo das sócias, Paula Cristina da
Silva Alves dos Santos Fonseca e Maria de Fátima Pires da Silva
Fonseca, já nomeadas gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005851000

DIAS, CLEMENTE & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2015 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500640866;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 44/031230.

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

Cessação de funções de gerente, por renúncia, de Paulo Jorge Osório
Cardoso em 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005847372

IMOINICIATIVE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 938 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505352788.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 9/031230. �
Deslocação de sede para a Rua dos Faisões, 13, 3.º, direito, Belas,
freguesia de Belas, concelho de Sintra.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/031230. � Designação para
gerente de Pedro Amat de Vasconcellos Franco, casado, Alameda de D. Afonso
Henriques, 29, 2.º, direito, Lisboa, em 8 de Dezembro de 2003.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005846139
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MARQUES & CARAPINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 276 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505877406;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) 55 e 56/031230.

Certifico que, cessou funções de gerente Joana Maria Palminhas
Carapinha por renúncia em 5 de Novembro de 2003. Foi designada
gerente Capitolina da Silva Costa Filipe.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
que constituem o activo é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes, uma a cada um
dos sócios Vasco Fazendeiro de Oliveira Marques e Capitolina da Sil-
va Costa Filipe.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005847380

POMPEU GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 944 (Sintra).

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 91/021117.
Facto: Alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$ realizado em di-

nheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � Pompeu da Costa Almeida Gonçalves � 2500 euros.
2 � Cristina Maria Ruivo Rosa Gonçalves � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005851027

PITÁGORAS � CENTRO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3203 (Sintra);  identif icação de pessoa colectiva
n.º 501200215; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 20/031231.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005832391

ANÍBAL MARTINS & GRAÇA CARVALHO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 286 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504379518; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 40/031231.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003535462

MAGIA DOS AROMAS � PERFUMARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 663 (Sintra).

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 89/031010.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Termos da alteração:
Sede: Rua de Fanares, 4, loja 5, Galerias Butler, Mem Martins, fre-

guesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850047

MECANOTUBO � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 153 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501917551;
inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data das apresenta-
ções: 28 e 31/030605.

Certifico que, foi transformada a sociedade em epígrafe, em soci-
edade anónima, tendo sido reforçado o capital de 49 879,79 euros para
420 000 euros que passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e a denomi-
nação MECANOTUBO � Construção e Estruturas, S. A. e tem sede
na Praceta de José Gregório de Almeida, 7, rés-do-chão, C, em
Massamá, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação permanente, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto principal a indústria da constru-
ção civil de obras públicas ou privadas, a actividade de obras de enge-
nharia civil e ainda a concepção, projecto, montagem e desmontagem
de estruturas auxiliares de construção, respectivo aluguer, armazena-
gem e manutenção.

2 � Ainda no âmbito do objecto social e por deliberação do con-
selho de administração a sociedade poderá associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interes-
se económico e em consórcios, bem como adquirir e alienar
participações ou participar na constituição de outras sociedades, qual-
quer que seja o seu objecto, mesmo que reguladas por leis especiais e
ainda fazer a gestão da sua carteira de títulos.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 420 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado e é representado por 420 000 acções nominativas, divi-
didas em duas categorias, nos montantes indicados:

a) Categoria A, correspondente a parte das acções emitidas na trans-
formação da sociedade em sociedade anónima e distribuídas aos ac-
cionistas fundadores, no montante total de 16 800 euros;

b) Categoria B, correspondente a todas as outras acções, emitidas
ou a emitir em futuras operações de aumento de capital, no montan-
te total de 403 200 euros.

2 � As acções são sempre nominativas.
3 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e

10 000 acções.
4 � Os títulos das acções serão assinados por dois administradores.
5 � Por deliberação unânime do conselho de administração, pode-

rá o capital ser aumentado, uma ou mais vezes, até ao limite de
1 000 000 de euros.

6 � Nos futuros aumentos de capital, os accionistas gozam de di-
reito de preferência, na subscrição de novas acções, na proporção das
acções de que sejam titulares, salvo se renunciarem expressamente e
por escrito a esse direito ou não puderem, por força de alguma dispo-
sição legal, usufruir dele. Nestes casos, preferirão os demais accionis-
tas, na referida proporção.

7 � A assembleia geral poderá deliberar que o direito de preferên-
cia referido no número anterior não seja aplicável, total ou parcial-
mente, em certo aumento de capital, devendo, neste caso, fixar as
condições de emissão, subscrição e liberação das novas acções.

ARTIGO 5.º

Acções próprias

A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos e condições
estabelecidos pela assembleia geral, salvo nos casos em que por meio
dela, for evitado um prejuízo grave e iminente para a sociedade, em
que poderá ser decidida pelo conselho de administração.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções entre accionistas

A transmissão onerosa de acções nominativas entre accionistas é
livre, não estando sujeita a direito de preferência nem carecendo do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções a terceiros

1 � A transmissão onerosa de acções nominativas para terceiros
carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar e os restantes accionistas, em
segundo lugar, têm direito de preferência na transmissão das acções
nominativas a não accionistas.

3 � Os accionistas preferentes podem exercer o seu respectivo
direito relativamente à totalidade das acções a transmitir ou à parte
delas que declarem pretender adquirir.

ARTIGO 8.º

Prestação de consentimento e exercício do direito
de preferência

1 � O accionista alienante, a fim de obter o consentimento da
sociedade e a proporcionar o exercício do direito de preferência pe-
los outros accionistas, deverá comunicar-lhe, através de carta regista-
da com aviso de recepção, dirigida ao conselho de administração, as
condições da alienação das suas acções, indicando nomeadamente o
nome do adquirente, o preço e a modalidade de pagamento.

2 � O conselho de administração, no prazo de 15 dias a contar da
recepção da comunicação referida no número anterior, delibera pres-
tar ou não consentimento à transmissão das acções.

3 � Nos casos em que o conselho de administração tiver delibera-
do prestar consentimento à transmissão de acções, notificará no pra-
zo de cinco dias, os demais accionistas para exercerem o respectivo
direito de preferência.

4 � Os accionistas no prazo de 20 dias a contar da recepção da
notificação do conselho de administração, comunicarão à sociedade
se pretendem exercer o seu direito de preferência e em que medida.

5 � A sociedade, no prazo de 10 dias, comunicará ao accionista
alienante o teor das declarações apresentadas pelos restantes accionistas.

6 � Nas situações em que for recusado o consentimento à trans-
missão a que se referem os números anteriores, a sociedade fica obri-
gada a fazer adquirir as acções pretendidas transmitir, nas condições
de alienação comunicadas nos termos do n.º 1 desta cláusula, salvo
nos casos de simulação ou transmissão inter vivos a título gratuito,
em que a contrapartida será efectuada pelo valor real da participação,
calculado nos termos legais.

ARTIGO 9.º

Usufruto e penhor de acções

Só é lícita a constituição de usufruto ou penhor das acções a favor
de quem já for accionista e com prévia autorização do conselho de
administração.

ARTIGO 10.º

Emissão de obrigações e acções próprias

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos e até aos limites
legais e, bem assim, efectuar sobre obrigações próprias as operações
que forem legalmente permitidas.

ARTIGO 11.º

Amortização de acções da categoria A

1 � As acções da categoria A poderão ser amortizadas com
consequente redução do capital social, independentemente do con-
sentimento dos respectivos titulares, a partir da data em que sejam
oneradas ou transmitidas gratuita ou onerosamente, mortis causa ou
inter vivos, a quaisquer pessoas colectivas ou a pessoas singulares que
não sejam titular de acções dessa mesma série.

2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada em assembleia
especial a convocar pelo conselho de administração para o efeito, na
qual apenas participam titulares de acções da categoria A, não tendo
direito de voto o titular das acções cuja transmissão determinou a
realização da assembleia.

3 � A amortização das acções terá como contrapartida o seu efec-
tivo valor, determinado de acordo com as regras legais aplicáveis à
exoneração de sócio oponente a fusão.

4 � A sociedade constituirá reserva específica para eventual amor-
tização das acções da categoria A, em montante correspondente ao
respectivo valor nominal.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 13.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito de
voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se repre-

sentar na assembleia por outro accionista ou por membro dos órgãos
sociais, mediante simples carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia com a antecedência de cinco dias.

4 � A representação e participação relativa a acções da categoria A,
deve ser assegurada por accionista titular de acções da mesma categoria.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão identifi-
car, por carta dirigida ao presidente da mesa, com a antecedência de
cinco dias, a pessoa que os representará na assembleia geral, podendo
a representação ser cometida a um accionista ou terceiro.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos por um período de quatro anos pela própria
assembleia, de entre accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia geral e quorum constitutivo

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar em primeira convocatória qualquer que seja o núme-
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ro de accionistas presentes ou representados, excepto se a delibera-
ção respeitar a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução e outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada, devendo neste caso encontrar-se presentes ou re-
presentados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspon-
dentes a um terço do capital social e em segunda convocatória, seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
montante do capital que representem.

2 � A assembleia geral deverá ser convocada extraordinariamen-
te, sempre que tal for solicitado pelo conselho de administração, pelo
fiscal único ou por accionistas que representem, pelo menos, 5% do
capital social.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos ac-
cionistas presentes ou representados na assembleia geral, salvo dispo-
sição diversa da lei ou dos presentes estatutos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

A administração da sociedade incumbe a um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros, eleitos por um período
de quatro anos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração, em geral, exercer os
mais amplos poderes na prossecução dos interesses e negócios sociais,
dentro dos limites legais e estatutários e em especial:

a) Praticar todos os actos e operações relativas ao objecto da so-
ciedade que não caibam na competência específica dos outros órgãos
da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer processos
judiciais ou administrativos e, bem assim, celebrar convenções de ar-
bitragem;

c) Adquirir, alienar ou onerar direitos ou bens, móveis e imóveis;
d) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, alienar ou onerar

participações sociais, no todo em parte;
e) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade,

as normas de funcionamento interno, designadamente no tocante a
pessoal e respectivas remunerações;

f) Emitir avales e prestar garantias para a prossecução de interes-
ses sociais, desde que estes avales ou garantias sejam a favor de pes-
soas colectivas em que a sociedade detenha interesses negociais ou
participações de capital, mediante deliberação unânime.

2 � O conselho de administração pode delegar os seus poderes de
gestão em algum ou alguns administradores-delegados.

ARTIGO 18.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois admi-
nistradores, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � A sociedade obriga-se também pelos negócios celebrados por
um ou mais administradores-delegados, dentro dos limites e poderes
que a correspondente delegação lhe conferir que podem ser atribuídos
para determinados actos ou categorias de actos.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos que poderão obrigar a sociedade nos termos do
respectivo mandato.

ARTIGO 19.º

Fiscal único

A fiscalização das operações da sociedade compete a um fiscal único
eleito por períodos de quatro anos, renováveis, obrigatoriamente re-
visor oficial de contas, enquanto a lei o impuser que deverá ter um
suplente que será igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

ARTIGO 20.º

Relatório e certificação legal das contas

O fiscal único deverá lavrar em acta em cada trimestre do ano, as
verificações mais relevantes a que tenha procedido e os actos dignos
de registo praticados no exercício das suas funções e anualmente o
respectivo relatório sobre a sua acção fiscalizadora e a certificação
legal das contas.

CAPÍTULO V

Disposições relativas aos lucros

ARTIGO 21.º

Lucros

A parte distribuível dos lucros do exercício, terá o destino que a
assembleia geral deliberar.

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 31/030605. � Designação dos
órgãos sociais, em 12 de Maio de 2003.

Conselho de administração: presidente � MASAJURSA, S. L. que
designou para exercer o cargo em nome próprio Enrique Vivó Pascual.

Administradores: Manuel António Baptista Macara e João Pedro
de Moura Macara.

Fiscal único: Coiteiro & Fortunato, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede no Edifício Chafariz, rés-do-chão, loja C, Santana,
Sesimbra, representada por António Manuel Corrêa de Sousa
Fortunado, revisor oficial de contas; suplente: Natalino Marques
Coiteiro, revisor oficial de contas, residente na Rua do Comércio,
Aldeia do Meco, Sesimbra.

Prazo: Quadriénio de 2003/2006.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003150099

PREFAME � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE PAVILHÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8014 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502986190.

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

Inscrição n.º 10, apresentações n.os 40 e 41/031103. � Designa-
ção para revisor oficial de contas efectivo de João Filipe Vau de Matos
Marchão Belo, casado, residente na Rua do Carrascal, 2, B, Mem
Martins, e para  revisor oficial de contas suplente, Cristina Augusto
Rocha Contreiras Contente, solteira, residente na Rua de Luciano
Cordeiro, 113, 6.º, direito, Lisboa, em 30 de Setembro de 2003.

Prazo: Biénio de 2003/2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005766623

EUROCHAVE � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 876 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505190877;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/031103.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 75 000 euros para 250 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 250 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 125 000 euros, cada,
tituladas uma por cada sócio.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005766976

SPORTLUSA � EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 715 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504072552;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 5 e 6/031104.
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Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, construção, indústria,
montagem, instalação, inspecção, fiscalização, manutenção, impor-
tação, exportação, representações e comercialização de equipamen-
tos desportivos e urbanos, similares e afins, por grosso e a retalho,
bem como a prestação de serviços de consultadoria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
59 855,76 euros, representado por três quotas de 19 951,92 euros,
pertencentes respectivamente aos sócios José Manuel Gonçalves
Florêncio, Artur Manuel Gonçalves Florêncio e Artur Florêncio.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005767034

TRIQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9653 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501420886.

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

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 35/031104. � Designação dos
órgãos sociais, em 18 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � José Ivo da Silva, divor-
ciado, residente na Rua do Tenente Coronel Maggiollo de Gouveia, 1,
rés-do-chão, Porto Salvo; vogais: Carlos Manuel Ferreira, solteiro,
maior, residente na Rua do Tenente Coronel Maggiollo de Gouveia,
lote 1, rés-do-chão, Porto Salvo e Helder da Conceição Neves, casa-
do, Rua de Ruy Guerreiro, lote 231, 1.º, direito, Queluz.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim Fernandes, casado, residen-
te na Rua de Eça de Queirós, 9, 11.º, direito, Urbanização da Portela;
vogais: Joaquim Manuel Rodrigues Fernandes, casado, residente na
Praceta de Rogério Paulo, 3, rés-do-chão, direito, Ramada, Odivelas,
e Joaquim José Cóias Rosa, revisor oficial de contas, divorciado, re-
sidente na Quinta da Boa Esperança, lote 12, Albarraque; suplente: Vítor
Franco e Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Avenida de Magalhães Lima, 2, rés-do-chão, esquerdo,
Lisboa, representada por Carlos António Lisboa Nunes, revisor ofi-
cial de contas.

Prazo: Quadriénio de 2003/2006.
Mais certifico que, foram depositados os documentos referentes à

prestação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005896349

JARDIM DAS BRINCADEIRAS
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 826 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505440580;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: (of.) 38/031105.

Certifico que, cessou funções de gerente Ana Maria Mateus Moreira
por renúncia em 14 de Outubro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 4.º

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

4 � É gerente o sócio António Oliveira da Silva, já designado.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005766607

GENTE GIRA � BAR DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3757 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501519785;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: (of.) 67 e 68/031105.

Certifico que, cessou funções de gerente Francisco Marçal Martins
por renúncia em 15 de Setembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Gente Gira � Bar Disco-
teca, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Fervença, freguesia de
Terrugem, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bar e discoteca.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente
à sócia Serafina de Sousa Silveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será exercida pela sócia que desde já fica nomeada
gerente.

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

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005752517

I. M. A. R. M. � INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA
E RECUPERAÇÃO DE MAQUINARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 223 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505648490.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 21/
031105. � Deslocação de sede para a Vivenda das 5 Irmãs Loureiro,
Manique de Cima, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de
Sintra.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005837253

CARPINTARIA INDUSTRIAL DE ASSAFORA
DE SEBASTIÃO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4364/
870120 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501769188;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/031119.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria Industrial de Assafora de
Sebastião Rodrigues & Filhos, L.da

§ único. A sede social é no lugar de Assafora, freguesia de São João
das Lampas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 391 109,75 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas: três dos valores nominais de
97 777,44 euros, uma de cada um dos sócios Sebastião Rodrigues,
Maria dos Prazeres Acúrcio Monarca Rodrigues e Alexandre Manuel
Monarca Rodrigues, e uma do valor nominal de 97 777,43 euros do
sócio José Luís Monarca Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos
os sócios.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas dos gerentes Se-
bastião Rodrigues ou Maria dos Prazeres Acúrcio Monarca Rodrigues,
ou com as assinaturas conjuntas dos gerentes Alexandre Manuel
Monarca Rodrigues e José Luís Monarca Rodrigues.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000250030

TRANSLASER � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7783 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502928867;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827053

NOVA PRESENÇA � EDIÇÕES TÉCNICAS
E INFANTO-JUVENIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 698 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504999192;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 15/031112.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RAFATEAM � Divulgação e
Venda de Livros, L.da

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005768499

TRASAM � TRADING SAMAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 379 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503071722;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/031112.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 2.º e 8.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua do Alto do Forte, Sintra Comercial
Parque, 10, fracção J, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
194 531,18 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no va-
lor nominal de 193 558,53 euros pertencente ao sócio Patrick
François Marie Saman e outra no valor nominal de 972,65 euros
pertencente ao sócio Carlos Alberto Monteiro Lopes.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827940

JOMATEL � EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 919 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500153469.

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

Inscrição n.º 24, apresentação n.º 67/031112. � Designação para
vogais do conselho de administração de Armindo Oliveira das Neves,
viúvo, residente na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, 51,
4.º, esquerdo, Algés, e Jorge Manuel Afonso Esteves dos Reis, divor-
ciado, residente na Rua de Tristão Vaz, 6, 4.º, direito, Lisboa, em
8 de Setembro de 2003.

Prazo: Triénio em curso de 2001/2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005864935

ORLANDO AZEVEDO � GESTÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 071 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504480944;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/031112.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte reacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
não jurídica nem fiscal, compra, venda e permuta de bens imóveis e
a revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão e ou administração de
bens imóveis e condomínios ou parte deles. Comercialização de bens
imóveis ou parte deles. Promoção imobiliária. Construção ou recons-
trução de edifícios para venda, obras públicas e particulares.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827924

SOMALFA � GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6466 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502078421;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 4/031112.

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

Fusão.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
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Sociedade incorporada: SOMARINHA � Construções, S. A.
Modalidade: transferência global de património.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827894

TÉ � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7518 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502847255.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 76/
031112. � Deslocação de sede para a Praça de D. Fernando II, 18,
porta 8, São Pedro de Sintra, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005870978

QUASI � ARREMATAÇÕES JUDICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8310 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501491341;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/031112.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 2.º e 14.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de arrematações judiciais,
compra em leilões e em alfândegas de todos os produtos em geral e a
sua revenda como retalhista ou armazenista, leiloeiros e avaliadores,
compra e venda de propriedades e revenda dos adquiridos para esse
fim, administração de propriedades, importação e exportação de
artigos gerais, comércio a retalho e por grosso de pronto a vestir e
confecções.

14.º

Poderão ser exigidas aos sócios na proporção das quotas existen-
tes, prestações suplementares até ao montante global máximo de
5 000 000 de euros.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827991

ECOTUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6185 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502472430;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 23/031112.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios na proporção das quotas existen-
tes, prestações suplementares até ao montante máximo de
5 000 000 de euros.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827983

RUI & MARIA JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 742 (Sintra);
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/031112.

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

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005827908

LISMÓDULO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 610 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504272489.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 59/031112. � Dissolução.
Prazo para a liquidação: dois anos a contar de 24 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005817031

TECMARMO � AFAGAMENTO E POLIMENTO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 267 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505749980;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/031106.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 42/031106. � Designação para
gerentes de Ricardo Luís Gualdino e David Luís Gualdino, em 31 de
Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005783650

MINI-MERCADO POMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 811 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503888842;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/031106.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005762016

J. MARREIROS BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3604 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501452966.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 16/031106. � Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005762024
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OBRIJECTO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7774 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502912332;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 50/031110.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850349

ARCALVENTO � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 907 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503688452;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/031107.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005762857

PHILIP MORRIS (PORTUGAL), EMPRESA COMERCIAL
DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 594 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501082123;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 8/031111.

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

Reduzido o capital nos termos referidos e, em consequência, altera
parcialmente o respectivo contrato social, dando nova redacção ao
seu artigo 4.º que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 83 837,23 euros, está inteiramente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constante da escrita e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: FTR
HOLDING, S. A., uma quota com o valor nominal de 61 971,06 euros,
e uma quota com o valor nominal de 21 766,17 euros; ÓRECLA, S. A.,
uma quota com o valor nominal de 100 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005826383

SONUPRE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 882 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505077558;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/031111.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste nas actividades de construção civil, com-
pra e venda de propriedades e revenda das adquiridas para esse fim,
demolições, escavações e terraplanagens, exploração de pedra para
ornamentação e eventos e organização de festas.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005783013

JOFELCASA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 067 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503934623;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 27 e 28/031111.

Certifico que, cessou funções de gerente Joaquim Pires Barreiro por
renúncia em 16 de Outubro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOFELCASA � Construções, L.da, tem a
sua sede na Rua de D. Inês de Castro, 3-B, Casal do Barota, freguesia de
Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
150 000 euros, uma de cada uma das sócias CARCASA � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A. e Eunice José dos Santos Pi-
menta dos Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005888311

SINTRAGEST � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 710 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503853143;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/031111.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 5000 euros para 22 716 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
22 716 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
15 144 euros, pertencente ao sócio, Luís Miguel Guerreiro Coelho
Pinto Gonçalves, e outra de 7572 euros, pertencente ao sócio, António
Carlos Susano Carvalho.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005826391

PLANINERTES � PAVIMENTAÇÕES, TERRAPLANAGENS
E INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9512 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503362069;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/031111.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (corpo) e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLANINERTES � Pavimentações,
Terraplanagens e Inertes, L.da e tem a sede social na Rua da Fon-
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te da Pedrinha, no lugar e freguesia de Terrugem, concelho de
Sintra.

§ único. (...)
ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na execução de trabalhos de demolições,
escavações, terraplanagens e pavimentações, bem como produção e
fornecimento de inertes; construção civil e obras públicas, nomeada-
mente edifícios, vias de comunicação, obras de urbanização, hidráuli-
ca, instalações eléctricas e mecânicas.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005782963

FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3935 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501562044;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/031111.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Duarte Prego & Filhos, L.da

e tem a sede social na Rua da Fonte da Pedrinha, no lugar e freguesia
de Terrugem, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de britagem, exploração de
pedreiras, escavações e terraplanagens, fundações e consolidações de
terrenos; construção civil e obras públicas, nomeadamente edifícios,
vias de comunicação, obras de urbanização, hidráulica, instalações
eléctricas e mecânicas.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Dália da Conceição
Cristóvão por renúncia em 6 de Outubro de 2003.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005782971

PPRPP � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 417 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 506633446.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 30/
031215. � Deslocação de sede para a Rua do Alto da Bonita,
166, Ranholas, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830925

COOPLOURA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 49 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503374148;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/031215.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 13/031215. � Dissolução.
Comissão liquidatária: José Fernando Rebelo Pires Batalha e José

Augusto de Jesus Tavares da Silva.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830674

SENSORVÍDEO � SISTEMAS ELECTRÓNICOS
E DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 887 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503747122.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 61/
031223. � Cessação de funções de vogal do conselho de administra-
ção de Rui Carlos de Loureiro Amorim Colmonero, por renúncia em
19 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850993

TELECELULAR � TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 209 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503469980;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 22/030625.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 22/030625.
Facto: Designação de secretário.
Secretário: Francisco Neves Dias Antunes Fernandes ou Francisco

Dias Antunes, casado, residente na Rua de Álvares Cabral, Edifício
Sanremo, lote 41, apartamento 312, Carcavelos; suplente: Jorge Ale-
xandre Fernandes Veiga ou Jorge Veiga, casado, residente na Rua de
Ruy Belo, 2, 1.º, D, Vale Mourão, Paiões, Rio de Mouro.

Data da deliberação: 9 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002575487

ÁREA TOTAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 184/
990405 (Sintra); averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: (of.) 47, 49 e 50/031126.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato social que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Área Total � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, lote 163,
1.º, C, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � A gerência poderá deslocar a sede da Sociedade, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências ou outras formas de representação social no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
pertencente ao único sócio Paulo Jorge Nunes Gomes.
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ARTIGO 5.º

A gerência remunerada ou não conforme foi deliberado em
assembleia geral pertence ao sócio Paulo Jorge Nunes Gomes, o qual
é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.os (of.) 47 e

49/031126. � Cessação de funções dos gerentes: Margarida Raquel
Cavaca Gil, Ana Maria Batista Arrenega e Isabel Maria Matias Neves
da Graça, por renúncia em 21 de Novembro de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005858820

LT6 � MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 470/
000407 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504802860;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 e 2/031126.

Certifico que, foi registado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato
Foi alterado o artigo 3.º (n.º 1) do contrato social que passa a ter

a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens constantes do activo social, é de 12 470 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
6235 euros, uma na titularidade de cada um dos sócios Paulo Jorge
Pereira Reis Gomes e José João Semeão Pereira Palma.

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

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/031126. �

Deslocação da sede para a Rua de César de Oliveira, 3, loja B, fregue-
sia de São Pedro de Penaferrim, Sintra.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005060852

MAQUISILOS � FABRICO E VENDA DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 911/
011010 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505698420;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/031126.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º (n.º 1) do contrato social que passa a ter

a seguinte reacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas; uma de 2500 euros
do sócio Manuel Joaquim Gomes Martinho, e uma de 22 500 euros
do sócio Otelo Vasco da Silva Gomes.

2 � Poderá exigir ser exigida aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante equivalente ao dobro do
capital inicial e na proporção das suas quotas, nas condições a delibe-
rar em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005858706

CERVEJARIA H E B, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 773/
010913 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505667150;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/031205.

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

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2005764396

AUGUSTO & ALVES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 202 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505405130;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/030623.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003271864

DIHC � CONSULTORES FINANCEIROS E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 158 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504420054;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 77/030620.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005763683

SERBIO � CONSULTADORIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 283 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504857940; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 62/030620.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede.
Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, 2, 1.º, esquerdo, freguesia

de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003210717

LOGIFARMA � LOGÍSTICA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 115/
970722 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503934640;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 58 e 59/031209.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 58/
031209. � Cessação de funções do administrador-delegado: Rui dos
Santos Coelho, por destituição em 5 de Dezembro de 2003.

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 59/031209.
Facto: Nomeação de administrador.
Administrador-delegado: José Leal de Faria Franco, casado, residente

na Casa de Santa Maria, Casal de Meirames, Várzea de Sintra.
Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2003.
Prazo: Completar o mandato em curso.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005818844

G. S. S. � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 873/
960619 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503684546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: (of.) 38, 39, 40 e 42/031209.

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

Foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada, uma de cada um dos sócios, Joaquim Manuel Dias Sobreira Maia
e Maria de Fátima Rodrigues Maia Sobreira.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral compete à sócia Maria de Fátima
Rodrigues Maia Sobreira já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentações n.os (of.) 38 e

39/031209. � Cessação de funções da gerente: Ana Paula Rodrigues
Barreto Salgueiro, por renúncia em 10 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005818739

HORIOBRA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7678/
921209 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502894644;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 46 e 49/031209.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:
1.º

1 � A sociedade adopta a firma HORIOBRA � Empresa de Tra-
balho Temporário, L.da

2 � A sede social é na Quinta do Lavi, bloco A, escritório 5, na
Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalhado-
res para utilização de terceiros utilizadores e actividades de selecção,
de orientação e de formação profissionais.

3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 50 000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas de 25 000 euros, uma de cada um dos
sócios António Bento Colaço Refacho e António José Caetano
Baptista.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005818771

SUNPOOL � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PISCINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 880/
030130 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506304183;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 35 e 36/031209.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do contrato

social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SUNPOOL � Construção e Manuten-
ção de Piscinas, Unipessoal, L.da, tem a sua sede em Elospark II, Elo
C 16, Estrada de São Marcos, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção e manutenção de piscinas,
comércio de equipamentos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade do sócio único Pedro Manuel Novo Agostinho.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do que ela terá exercido ou em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence a Pedro Manuel Novo Agostinho que
desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objecto da so-
ciedade.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) 35/

031209. � Cessação de funções do gerente: Cristóvão Azuil Craux
de Sousa Laranjeiro, por renúncia em 27 de Novembro de 2002.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005854999

EURO CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5274/
890323 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502138211;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 70 � 23 de Março de 20046362-(532)

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: (of.) 16 e 18/031209.

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

Foram alterados os artigos 3.º e 7.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Barata de Almeida e
Cristina Isabel Ramos de Carvalho.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos actuais sócios José Bara-
ta de Almeida e Cristina Isabel Ramos de Carvalho que ficam desde já
nomeados gerentes, ficando a sociedade vinculada com a assinatura
de um gerente.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) 16/

031209. � Cessação de funções do gerente: Laurinda Barreiros dos
Santos Nunes, por renúncia em 10 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003694480

RIMPEC � REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5705 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501768041;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 5 e 6/030630.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 5/030630.
Facto: Designação de secretário.
Secretário: Joana Maldonado Martins dos Reis, solteira, maior;

suplente: Miguel Maldonado Martins dos Reis, solteiro, maior, ambos
residentes na Rua de Benguela, 80, B, Parede.

Data da deliberação: 31 de Março de 2001.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 6/030630.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002555982

DEZ � DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 651 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503081795; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 15; números e datas das apresentações: 71/030618 e 60/031204.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 71/030618.
Facto: Cessação de funções de presidente do conselho de adminis-

tração, de COMPTRIS � Companhia Portuguesa de Capital de
Risco, S. A., representada por Ana Mafalda Bussaco Pereira de Maga-
lhães Assunção, por renúncia de 11 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 60/031204.
Facto: Designação de presidente do conselho de administração, E �

TEMPUS SGPS � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., re-
presentada por Ana Mafalda Bussaco Pereira de Magalhães Assunção.

Data da deliberação: 12 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003146814

PAPATACO � COMIDA MEXICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 852 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504681842;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 52/030627.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados

que passam a ter a seguinte redacção:
Nomear gerente da sociedade o ora outorgante Paulo Rui Ribeiro

Resende.
Eliminar o n.º 4 do artigo 4.º do pacto social e a disposição transi-

tória nele inserta e alterar os artigos 3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 2, para a se-
guinte, nova, redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 2050 euros, da sócia Olga Teresa Pereira Guedes Sousa Miranda,
duas iguais de 475 euros cada, uma de cada um dos sócios Susana Manuel
Guedes de Miranda Damião Brígida e Gonçalo Nuno Franco Frazão
Damião Brígida e, outra, de 2000 euros, da sócia INCONCEPT �
Restauração, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos é necessária a intervenção de, pelo menos, dois gerentes.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002566038

TELECELULAR � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 380 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505044633;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
030627.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/030627.
Facto: Cessação de funções de presidente e de vogal do conselho

de administração de Paulo Alexandre Dias Caetano; e de João Carlos
Rodrigues Henriques, por renúncia de 26 de Junho de 2003.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/030627.
Facto: Cessação de funções de administrador de Nuno Maria Pais

Paiva de Andrada, por destituição de 26 de Junho de 2003.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/030627.
Facto: Designação dos membros do conselho de administração, para

o mandato em curso de 2001/2003.
Presidente � Pedro Miguel Rodrigues Simões de Almeida, casado,

residente na Rua do Dr. António Martins, 32, Estoril; vogais: Paulo
António Magro da Luz, casado, residente na Rua de Carlos Seixas, 3,
Queijas; e Paulo Alexandre Dias Caetano, casado, residente na Rua de
Quirino da Fonseca, lote 2, B-1, Algés.

Data da deliberação: 26 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002554536

O BRILHO MÁGICO � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 108 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 506090990; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 55 e 56/030627.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 55/030627.
Facto: Cessação de funções de gerente, de Rosa Maria Leite Perei-

ra, por renúncia de 17 de Junho de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, e nos demais bens do activo social, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3750 euros perten-
cente ao sócio Joaquim Alves Malheiro, e uma de 1250 euros perten-
cente à sócia Rosa da Silva Gomes Malheiro.

ARTIGO 4.º

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

3 � (�)
4 � A gerência fica a cargo de Joaquim Alves Malheiro, já nomea-

do gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002558353

PORTATEL � TELEFONES MÓVEIS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7814 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502858664;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 21/030625.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Facto: Designação de secretário.
Secretário: Francisco Neves Dias Antunes Fernandes ou Francisco

Dias Antunes, casado, residente na Rua de Álvares Cabral, Edifício
Sanremo, lote 41, apartamento 312, Carcavelos; suplente: Jorge Ale-
xandre Fernandes Veiga ou só Jorge Veiga, residente na Rua de Ruy
Belo, 2, 1.º, D, Vale Mourão, Paiões, Rio de Mouro.

Data da deliberação: 9 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002575452

DEBITEL � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 013 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503788678; inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 19 e 20/030625.

Certifico que, em foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 19/030625.
Facto: Designação de secretário.
Secretário: Francisco Neves Dias Antunes Fernandes ou Francisco

Dias Antunes, casado, residente na Rua de Álvares Cabral, Edifício
Sanremo, lote 41, apartamento 312, Carcavelos; suplente: Jorge Ale-
xandre Fernandes Veiga ou só Jorge Veiga, casado, residente na Rua
de Ruy Belo, 2, 1.º, D, Vale Mourão, Paiões, Rio de Mouro.

Data da deliberação: 9 de Maio de 2003.
Inscrição n.º 16, apresentação n.º 20/030625.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterado: 4.º
Gerência: Exercida por dois ou mais gerentes a designar.
Forma de obrigar: com a assinatura de dois gerentes ou pela inter-

venção de mandatário ou mandatários, dentro dos limites dos respec-
tivos mandatos.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002575460

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANSELMO,
COSTA & POLICARPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 712 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500854521.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 58/
031218. � Deslocação de sede para a Rua da Sociedade 22 de Maio,
14, célula A, 1.º, Idanha, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831913

ROTRI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7909 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500209383.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 52/
031218. � Deslocação de sede para a Rua do Dr. João Barros, 103,
Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000779700

TECNIMPEX, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6350 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502534176.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 54/
031218. � Deslocação de sede para a Rua do Dr. João Barros, 103,
Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000779719

ALDAGE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2591 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500586705.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 53/
031230. � Deslocação de sede para a Rua do Rio, lote 8, Rio de
Mouro, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005872016
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OFICINA DO VERDE � MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 261 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504187350.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 49/
031230. � Deslocação de sede para a Avenida de Alves Redol, 10,
2.º, direito, Idanha, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005872024

CONFROTERRA � COFRAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 502 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506163849;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/031230.

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

Cessação de funções de gerente, por renúncia, de José da Ascensão
da Silva Ribeiro, em 1 de Abril de 2003.

Mais certifico que, foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005753564

FÓRMULA QUÍMICA � SOCIEDADE DE PRODUTOS
QUÍMICOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 430 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503798258.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 16/031230. � Redenominação
com reforço de capital.

Montante do reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito
por ambos os sócios na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Pedro Oliveira Ferreira de Pina � 4750 euros.
2 � Marcelo Rio Maior Gamboa Gonçalves � 250 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005846015

BALGARPIR � EQUIPAMENTO PARA MOTOCICLISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 029 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506517284.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 42/
031230. � Deslocação de sede para a Rua das Violetas, 15, atelier
direito, Rio de Mouro, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005872032

TECAD � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7880 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502946415;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 63/031230.

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

Deslocação de sede para a Rua de Sidónio Muralha, 5, loja A, Vale
Mourão, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003123210

IMOFUNÇÕES, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 293 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504737767.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 22/031211. � Designação para
gerente de Tânia Domingues Gonçalves, em 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850799

A ERA DA CONTINGÊNCIA � EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4485 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501818464;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/031211.

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

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850802

CARLA CASTRO � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 643 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503615609;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/031215.

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

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830968

COSMICASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 282 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504360752;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/031215.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831069
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TALHO O PRIMEIRO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 186 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506219461;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 9 e 10/031216.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao corpo do artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos só-
cios, Vítor Manuel Farinha Fernandes, Olga Sofia de Jesus Baptista
Farinha Fernandes, já antes nomeados gerentes e ao sócio Luís Filipe
Barata Farinha, desde já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831352

ROSADO & GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 264 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503545210;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 51/031216.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 4.º (n.º 1), os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de 3000 euros,
pertencente à sócia Maria do Céu Paiva Marques Rosado Guilherme, e
duas iguais de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro
Miguel Rosado Guilherme e Ricardo Manuel Rosado Guilherme.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Maria
do Céu Paiva Marques Rosado Guilherme e Pedro Miguel Rosado
Guilherme.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831921

LOJA DO TELEMÓVEL SOROMENHO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 804 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505743833;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 43/031216.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
a) Comércio a retalho do seguinte: telemóveis, telefones e acessó-

rios; máquinas e outro material para escritório; artigos de desporto de
campismo, caça e lazer; vestuário desportivo; material eléctrico, ilu-
minação, peças e acessórios para veículos automóveis;

b) Manutenção e reparação de máquinas de escritório, contabilida-
de e de material informático;

c) Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico (clube de vídeo);
d) Bar com local para dança e discoteca.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831581

FISCOGAL, FISCALIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4254 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501754148.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 2/031216. �
Cessação de funções de gerente de Maria dos Anjos dos Reis Ramos
Pereira, por renúncia em 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003202862

CASTELO DOS MOUROS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 649 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504167405;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/031216.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831611

TRICOFARMA � SOCIEDADE PRODUTOS QUÍMICOS,
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 437 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503268682;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/031216.

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

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005859273

MAY DAY � SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 409 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504386263.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) /
031217. � Cessação de funções de gerente de Eduardo Miguel Dias
Neto, por renúncia em 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005878154

NOSRESTUS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 536 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505278049.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 41/
031217. � Cessação de funções de gerente de Ana Maria Pereira
Oliveira, por renúncia em 11 de Novembro de 2003.
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Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/040112 (complementar). �
Designação para gerente de João Manuel Chelo Pais do Amaral, ca-
sado, Rua do Dr. Francisco Pereira Costa, 11, loja esquerda, Cacém,
em 11 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005814806

PIMENTA & VALENTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 512 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505629879.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 33/
031217. � Deslocação de sede para a Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 72, corpo II, 1.º E, escritório, Cacém, freguesia de Agualva,
concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005804487

CANTINHO DA SERTÃ � COMÉRCIO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 831 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506566684;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas
das apresentações: 7/031217 e 2/040112 (complementar).

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º (n.º 1), 3.º e 5.º (n.os 1 e 2) os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho da Sertã � Comércio e
Hotelaria, L.da, e vai ter a sua sede social na Avenida dos Moinhos do
Arneiro, 100, Arneiro dos Marinheiros, freguesia de São João das
Lampas, concelho de Sintra.

2 � (Mantém-se.)

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, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Alfredo Gonçalves de Almeida e Maria Fernanda dos Santos Lopes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência fica a cargo da sócia Fernanda dos Santos Lopes,
já nomeada.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos com
a assinatura da gerente Maria Fernanda dos Santos Lopes.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Alfredo Gonçalves de
Almeida por renúncia em 13 de Outubro de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002407304

FABULASTIKUS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 985 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506165132;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 38/031217.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005878367

IMPACTO � IDEIAS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 630 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506215741;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 5/031212.

Certifico que, cessou funções de gerente José Carlos Pernes
Marcelino por renúncia em 8 de Outubro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Dias Gomes Pinto e
outra de 500 euros pertencente à sócia Lucinda Maria Antunes Miguel
Pinto.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
já nomeado gerente Paulo Jorge Dias Gomes Pinto.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000985602

CAPELAS & RIBEIRO � CONSTRUÇÕES
E REMODELAÇÕES EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 515 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505898683;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 74, 76 e 77/031212.

Certifico que, cessou funções de gerente Domingos Capelas de
Almeida por renúncia em 13 de Novembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Capelas & Ribeiro � Construções
e Remodelações Edifícios, L.da, e tem a sua sede na Rua de Natália
Correia, 12, 4.º, esquerdo, no lugar de Tapada das Mercês, freguesia
de Algueirão Mem Martins, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 3750 euros pertence ao sócio José Manuel do Couto Ribeiro e
outra do valor nominal de 1250 euros pertence à sócia Maria Isabel
Magalhães Gonçalves Ribeiro.

5.º

3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a interven-
ção de um gerente.

Gerente designada: Maria Isabel Magalhães Gonçalves Ribeiro.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001254946
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CONSTRUTORA IDEAL DE MEM MARTINS,
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 427 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504738135;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 79 e 80/031212.

Certifico que, cessou funções de gerente Delfim Fernando Alves
Moreira por renúncia em 10 de Outubro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, cada, uma de cada um dos sócios, João Paulo Gonçalves
da Fonte e Ana Paula Bentinho Pinto da Fonte.

4.º

2 � A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

Gerente designada: Ana Paula Bentinho Pinto.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001254920

NELSON NUNES � TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 790 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505553520; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
031212.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005815403

ATLASGEL � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 688 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504069659;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 45/031212.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830119

GRANJACAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 265 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505762960;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/031212.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005764167

HONDA MOTOR DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8235 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501671021.

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

Averbamento n.º 6 à inscrição n.º 28, apresentação n.º 3/031215. �
Cessação de funções de administradores de Kazuhiko Sakata e Schoichi
Kitahara, ambos por renúncia em 24 de Fevereiro de 2003.

Inscrição n.º 31, apresentação n.º 4/031215. � Designação para
administradores de Hideo Tanaka, casado, residente em Sprenolinger
Landstrasse 166, Offenbach, Alemanha, e Yutaka Negishi, casado,
residente em Via della Cecclignola, 5/7, Roma, Itália, em 24 de Junho
de 2003.

Prazo: Quadriénio em curso 2001/2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830453

ARCONDI � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 179 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501393358.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 15/
031215. � Cessação de funções de gerente de José Estevão Domin-
gos, por renúncia em 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830690

VIDIMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 307 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506244040.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 24/031215. � Designação para
gerente de Pedro Carlos da Lomba Nunes, casado, Largo do Barros,
6, Almoçageme, Colares, em 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005830763

ANTÓNIO M. VAZ � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 287 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504198920.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 25/
031230. � Deslocação de sede para a Estrada da Academia da Força
Aérea, 27, Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho
de Sintra.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005872040

ANODIPOL � ANODIZAÇÃO E COLORAÇÃO
DE ALUMÍNIO DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 916-A
(Sintra); inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 64/031230.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005872059

FOGOCALOR � DECORAÇÃO E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 805 (Sintra); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: (of.) 17/031231.

Certifico que, cessou funções de gerente José Manuel Gonçalves de
Carvalho por renúncia em 24 de Setembro de 2003. Foi designado
gerente José Carlos de Sousa Fernandes

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma FOGOCALOR � Decoração e
Aquecimento, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pinhal da Ermida, 25,
Rebanque, freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, ambas
pertencentes ao sócio José Carlos de Sousa Fernandes.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002471789

TRANSFER � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 579 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502333189.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, apresentação n.º 21/
031231. � Cessação de funções do fiscal único, de Belarmino
Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, e de suplente: Belarmino Gonçalves Martins, ambos
por renúncia em 20 de Outubro de 2003.

Inscrição n.º 17, apresentação n.º 22/031231. � Designação para
fiscal único de Sousa Santos e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º
esquerdo, Lisboa, representada por José de Sousa Santos, revisor ofi-
cial de contas, e para fiscal único, suplente: António Trindade Nunes,
revisor oficial de contas, com sede na Avenida de Duque D�Ávila,
104, 7.º, Lisboa, em 11 de Dezembro de 2003.

Prazo: Triénio em curso de 2002/2004.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005832430

PERES, LOJA & ANGELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 759 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500555478.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 29/
031231. � Cessação de funções de gerente de Francisco Joaquim
Camelo e Maria da Glória Rodrigues Barbosa Camelo, por destituição
em 30 de Setembro de 2003.

Inscrição n.º 9, apresentação n.º 30/031231. � Designação para
gerente de Joel Alberto da Conceição Andrade, casado, Avenida do
Brasil, 6, 2.º, A, Amadora, em 1 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005796239

POBRETÃO � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7932 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502166800;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 19 e 20/031202.

Certifico que, cessou funções de gerente João Manuel Jerónimo
Correia por renúncia em 13 de Agosto de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
44 891,82 euros, e corresponde à soma das quotas, uma do valor
nominal de 14 963,94 euros, e uma do valor nominal de
7481,97 euros, ambas pertencentes ao sócio Alfredo José Baptista
Neves Nunes, uma do valor nominal de 14 963,94 euros, e uma do
valor nominal de 7481,97 euros, ambas pertencentes ao sócio Henrique
António Rodrigues Completo Cosme.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005814628

ORÇABETÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 002 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506070280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 24 e 25/031202.

Certifico que, cessou funções de gerente João Manuel Jerónimo
Correia por renúncia em 7 de Agosto de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, e corresponde à soma das
duas quotas dos sócios, uma do valor nominal de 7500 euros e outra
do valor nominal de 833,50 euros do sócio Alfredo José Baptista
Neves Nunes, uma do valor nominal de 7500 euros e outra do valor
nominal de 833,50 euros, do sócio Henrique António Rodrigues Com-
pleto Cosme e uma do valor nominal de 5833 euros e outra do valor
nominal de 2500 euros do sócio António Henrique Gomes Rodrigues.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005773514

QUIMISADO � INDÚSTRIA QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5851 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502352019.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 53/
031218. � Deslocação de sede para a Rua do Dr. João Barros, 103,
Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000779727

PASTELARIA PALÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4185 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501705350;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/031218.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 10.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, desde que aprovadas por unanimidade.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005798657

OPÇÃO, PRODUÇÃO HORTÍCOLA,
SOCIEDADE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 760 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503863700.

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

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 36/031218 � Designação para
gerente de Eduardo João Cassona Luiz, em 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005831948

CAVEPRE � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES,
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 563 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501259910;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 32/031218.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O objecto da Sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des; construção civil e obras públicas; actividades agro-pecuárias e
turismo rural, bem como consultadoria técnica de engenharia e arqui-
tectura.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879363

TELEPRO � SISTEMAS DE TELEPROCESSAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8385 (Sintra);  identif icação de pessoa colectiva
n.º 502549750.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 1/031218 � Encerramento da li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005893200

CAIXISANTOS � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 728 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506404811;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/031218.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879177

HPEM � HIGIENE PÚBLICA, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505031289.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 37/031104 � Deliberação de re-
dução do capital social.

Montante da redução: 466 306,37 euros passando o capital a
533 693,63 euros.

Data da deliberação: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850292

ALUMECÂNICA � CAIXILHARIA, MECANIZAÇÃO
E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 045 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506051110;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/031203.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000834264

CARMO, LIZETA & ANTONIETA � PRONTO A VESTIR
E PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4598 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501862145;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 28/031113.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005850764
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POPAXA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 361 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504693557; inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 9 e 10/031210.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 003 000$ para 50 000 euros, tendo sido alterados
os artigos 2.º (n.º 1) e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

Sede

1 � A Sociedade tem a sua sede na Praceta do Almirante Gago
Coutinho, 9, loja esquerda, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
37 500 euros pertencente ao sócio João Baptista Moreira Gonçalves
e uma de 12 500 euros pertencente à sócia Ângela Maria Semedo
Moreira Gonçalves.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005819360

MANUEL, PINHEIROS & GONÇALVES
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 811 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505368331.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 11/031210 � Alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 1.º
Termos da alteração:
Sede: Rua do Duque de Saldanha, 12 e 14, rés-do-chão A, Casal de

Cambra, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005819182

GREEN LETTER � SOCIEDADE DISTRIBUIÇÃO
LITERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 715 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504361716.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 70/031210 �
Cessação de funções de gerente de Ana Maria Pereira de Oliveira, por
renúncia em 11 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 71/031210 � Designação para
gerente de João Manuel Chelo Pais do Amaral, casado, Rua do Dr.
Francisco Pereira da Costa, 11, loja esquerda, Cacém, em 9 de De-
zembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005814792

SCHERING PLOUGH II � VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 683 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501885390.

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

Inscrição n.º 19, apresentação n.º 53/031210 � Designação para
revisor oficial de contas de António Dias & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, repre-
sentada por João Luís Falua Costa da Silva, revisor oficial de contas,
em 31 de Março de 2003.

Prazo: triénio de 2003/2005.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002073945

PLOUGH FARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1942 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500700915.

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

Inscrição n.º 20, apresentação n.º 54/031210 � Designação para
revisor oficial de contas de António Dias & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, repre-
sentada por João Luís Falua Costa da Silva, revisor oficial de contas,
em 31 de Março de 2003.

Prazo: triénio de 2003/2005.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002073929

SCHERING � PLOUGH FARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1941 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500700907.

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

Inscrição n.º 25, apresentação n.º 56/031210 � Designação para
revisor oficial de contas de António Dias & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, repre-
sentada por João Luís Falua Costa da Silva, revisor oficial de contas,
em 31 de Março de 2003.

Prazo: triénio de 2003/2005.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004306335

VIDREIRA DA RINCHOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 188 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503942650;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 22 e 23/031210.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 30 000 euros para 100 000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º (n.º 1) e 3.º (n.º 1) os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação Vidreira
da Rinchoa, L.da, e a sua sede social fica instalada na Estrada da Ribei-
rinha, 92, fracção U, Alcolombal, freguesia de Terrugem, concelho
de Sintra.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e é formado por duas quotas: uma, de 75 000 euros,
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pertencente ao sócio António Carlos da Silva Almeida e outra de
25 00 euros, pertencente à sócia Maria Umbelina Arantes Martins.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005822833

ALCHEM � SOCIEDADE DE HIGIENE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8082 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503029220;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/031210.

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

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005772690

R. G. � FORMULÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6421 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501812210.

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

Inscrição n.º 20, apresentação n.º 50/031211 � Designação para
fiscal único de Carlos José, Victor José & Valente, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Avenida de António Augusto de Aguiar,
19, 4.º esquerdo, Lisboa, representada por Victor Manuel da Silva José,
revisor oficial de contas, e para fiscal único suplente Manuel José
Farinha Valente, revisor oficial de contas, casado, Largo de Costa
Pinto, 19, 1.º direito, Pragal, Almada, em 31 de Março de 2003.

Prazo: ano de 2003.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17, apresentação n.º 51/

031211 � Cessação de funções do presidente do conselho de admi-
nistração de Fernando António Simões Botas, e de vogal do conselho
de administração de Teresa Mafalda da Costa Ferreira Nunes dos San-
tos, por renúncia respectivamente em 27 de Novembro de 2003 e
28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005815900

PALRICAR 5 � REBOQUE DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9401/
950117 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503345199;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/030120.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 12 500 euros pertencente ao sócio Oldegário Isidoro Louro
e duas no valor nominal de 6250 euros, cada uma, pertencentes uma
ao sócio João Henrique Vida Larga Brites e uma ao sócio Joaquim
Henrique Domingos dos Santos.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000249960

TUDIGEL � COMERCIALIZAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3729 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501499024;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/031211.

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

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249959

TEMPORALIS � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 228 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504111787;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 100 e 101/031212.

Certifico que cessou funções de gerente Eduardo Onildo Gomes Pires
por renúncia em 14 de Novembro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pé de Mouro, 1, Capa
Rota, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 10 000 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio João Paulo Morais Antunes, uma do valor no-
minal de 3333,34 euros e outra do valor nominal de 1666,66 euros,
ambas pertencente ao sócio Paulo Jorge Coelho Lopo.

ARTIGO 8.º

3 � São gerentes os sócios João Paulo Morais Antunes e Paulo
Jorge Coelho Lopo, já designados.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249958

TEPINLAR � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 357 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504437755;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 64/031218.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º (n.º 1) o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 12 500 euros do sócio
João António Jorge São Joanico; uma de 6250 euros da sócia Maria
Célia Bértolo Martinho São Joanico; uma de 3125 euros do sócio
Henrique Jorge Martinho São Joanico; e uma de 3125 euros do sócio
Davide Jorge Martinho São Joanico.

Gerentes designados: Henrique Jorge Martinho São Joanico e Davide
Jorge Martinho São Joanico.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249957
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WEBAF 2 � INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 039 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505686015.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 10/031110 �
Deslocação de sede para a Rua do Dr. Joaquim Eleutério Gaspar Go-
mes, 60, Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 11/031110 � Designação para
gerente de Maria Emília Machado da Conceição Ferreira, em 22 de
Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249956

DRAWAF � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 974 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504365410.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 8/031110 �
Deslocação de sede para a Rua do Dr. Joaquim Eleutério Gaspar Go-
mes, 60, Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 9/031110 � Designação para ge-
rente de Maria Emília Machado da Conceição Ferreira, em 20 de
Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249955

CANAFERRIM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 073 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503934364;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/020725.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000$ para 50 000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 5.º [aditada a alínea d)] os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 50 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
41 000 euros do sócio Vasco Manuel Abranches do Canto Moniz e
três, iguais, do valor nominal de 3000 euros, uma de cada um dos sócios
Vasco Manuel Bettencourt do Canto Moniz, Maria Dulce Bettencourt
do Canto Moniz e Filipe Luís Bettencourt do Canto Moniz.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)
a) (Mantém-se.)
b) (Mantém-se.)
c) (Mantém-se.)
d) Hipotecar quaisquer bens imóveis pertencentes à Sociedade.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249954

UNIVERSAL � LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5654 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502276185.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º (of.)/
031218 � Cessação de funções de gerente de José Manuel Miranda
Preto, por renúncia em 27 de Novembro de 2003.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º (of.)/
031218 � Cessação de funções de gerente de Óscar Gonçalves Pre-
to, por renúncia em 27 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 48/031218 � Designação para
gerentes de Francesco Maria Johannes Gelauff e Eugéne Anton Henri
Hubert Donders, em 27 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879738

DELTASOFT � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6445 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502555483;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 31/031218.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 24 939,90 euros para 100 000 euros, tendo sido
alterado o artigos 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas de 50 000 euros, cada, pertencentes uma ao
sócio António José de Santos Vieira da Cruz e outra à sócia Paola
Andrea Pereira Trindade Vieira da Cruz.

Gerente designado: António José dos Santos Vieira da Cruz.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879320

MOTOZAKI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 401 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504221310.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 21/031218 �
Deslocação de sede para o Largo da Eira da Aldeia, 4-A, Godigana,
freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879185

MARITÁXIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 340 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505097990;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 66/031218.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
o artigos 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros, e é representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.
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O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879754

ESTORIL ITÁLIA � ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 035;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/990225.

Certifico que tendo sido alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, o artigo 2.º ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Lisboa, 5, freguesia do Estoril,
concelho de Cascais.

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

30 de Março de 1999. � A Adjunta do Conservador, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 3000129230

RIBERPRAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8587 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503123170.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 209/020328 � Redenominação
com reforço de capital.

Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito
por ambos os sócios em partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Eduardo Jacinto Ribeiro � 2500 euros.
2 � Maria Amélia Rodrigues Ribeiro da Silva � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000249979

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SILVA TORRADO & C.A
(IRMÃOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9855/20010222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500100217; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249913

ANTÓNIO RODRIGUES & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 436/860708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501686940; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249911

ALDA CABELEIREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2251/910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502575239;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249908

A BOMBA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 244/720325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000476; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249906

BARBEARIA TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 685/510721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500489823; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249904

DIGIMAQUE � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 422/890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502120304;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249902

EDITORA NOVA GUANÁBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 174/800714; identificação de pessoa colectiva
n.º 501065113; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249900
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AMCTM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6604/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503857793;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249898

ALCOBIA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 708/740330; identificação de pessoa colectiva n.º 500308411;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249896

ARTUR DE SOUSA & RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 441/670913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500517703; data da inscrição: 17062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249893

ESMERALDA & CÂNDIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 574/960314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501069852; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249891

ÁGUIA DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 165/410820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500488940; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249887

DOMINGOS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 586/440815; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535310; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249886

DROGARIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 646/610913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458987; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249884

A POPULAR DE SANTA ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 967/720110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304351; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249882

EDUARDO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 509/751022; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544000; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249879

ACTIVIDADES HOTELEIRAS FLOR DE SAPADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 365/830817; identificação de pessoa colectiva
n.º 501392106; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249878

BARPOR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 253/860611; identificação de pessoa colectiva
n.º 501678581; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249877
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EXPOPROJECT � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9231/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505023091;
data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249875

ADALBERTO & TEIXEIRA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 308/850730; identificação de pessoa colectiva n.º 501517006;
data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249874

ANTÓNIO & ARNALDO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 380/610211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512604; data da inscrição: 17062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249873

AMBEL � ACTIVIDADES TÊXTEIS ASSOCIADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 466/660211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500311013; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249872

ACOMATIC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8319/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504771078;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249952

ASSET GEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6758/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503907243;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249922

BEKAERT PORTUGAL � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARAMES E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9911/010314; identificação de pessoa colectiva n.º 502511273;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954063

DURO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 911/690311; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535590; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954128

AUTO FORUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5974/960531; identificação de pessoa colectiva n.º 503657115;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954110

ARTISUL � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 785/870904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501560459; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954101

ESPAÇO QUINHENTOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5927/960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503637793;
data da inscrição: 17062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006326317
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ETILIS, ETIQUETAS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 548/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502148896;
data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006326309

BELJORGE � COMÉRCIO E VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3556/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502905166;
data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006326570

ARRAIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 861/730802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500316759; data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006326562

ANA ESTRIGA & ANTÓNIO ESTRIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 862/890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502204753;
data da inscrição: 19062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006326228

ARCO IRIS DE SANTANA � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5848/960321; identificação de pessoa colectiva n.º 503608734;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954098

BPI LEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2653/821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501323686;
data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954071

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS MARÍLIO
E VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2629/821021; identificação de pessoa colectiva n.º 501319409;
data da inscrição: 17062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954080

DEFINT � ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 922/810430; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150013; data da inscrição: 18062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000249980

LISBOA � 2.A SECÇÃO

LITA � SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 138/700428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500850348; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 41/
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 par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros (o que após a taxa de conversão
corresponde a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria de Fátima Ramos de Almeida Catraia e António
Ramos Catraia.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403571

LEITARIA A IDEAL DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 952/640602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500453187; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/
20011220.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita, e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 3750 euros, pertencente
50% a António Fernandes dos Santos e os outros 50% em conjunto e
sem determinação de parte ou direito a António Fernandes dos Santos,
Jorge Manuel Canelas dos Santos e Fernando Carlos Canelas dos San-
tos, e outra de 1250 euros, pertencendo em comum e sem determina-
ção de parte ou direito aos sócios António Fernandes dos Santos, Jorge
Manuel Canelas dos Santos e Fernando Carlos Canelas dos Santos.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403512

GARCIA, PRAXEDES & PRAXEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 784/591106; identificação de pessoa colectiva n.º 500125260;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 18/20031010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade anónima, altera-

ção total do contrato e nomeação do conselho de administração e
fiscal único.

Data da deliberação: 18 de Agosto de 2003.
Reforço: 45 000 euros, realizado em dinheiro pelos sócios: Ana

Maria Alzina Seruya Baptista da Silva, João Maria Ferreira Baptista
da Silva, Carlos Fortunato Alzina Seruya e José Manuel Ferreira
Baptista da Silva, com as quantias de, os três primeiros com
12 750 euros, cada um e o restante 4250 euros, e ainda pela entrada
de um novo sócio: C. Santos � Veículos e Peças, S. A., com sede em
Alfragide, Rua do Proletariado, 18, Carnaxide, com a quantia de
2500 euros, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

Contrato social

CAPITULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Garcia Praxedes & Praxe-
des, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António José de
Almeida, 30, A/C, da freguesia de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode transferir a sede social nos
termos legais, bem como criar ou encerrar sucursais e delegações.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de
compra, venda e administração de bens móveis e imóveis, bem como
todos os direitos inerentes a tais bens.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
de responsabilidade limitada, seja qual for o seu objecto social, bem como
participar em sociedades reguladas em leis especiais, agrupamentos
complementares de empresas ou qualquer outra forma de associação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em 10 000 acções do valor no-
minal de 5 euros, cada uma.

2 � As acções são obrigatoriamente nominativas e podem ser in-
corporadas em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

3 � O conselho de administração pode aumentar o capital social,
por uma ou mais vezes, até ao limite de 500 000 euros, mediante
entradas em dinheiro e a emissão de qualquer espécie de acções.

4 � Fica, desde já, autorizada a emissão ou a conversão de acções
em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que haja
prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas poderão efectuar à sociedade prestações
pecuniárias além das entradas de capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá ex-
ceder 20 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modalida-
des de contrato de suprimento e/ou de prestações suplementares de
capital, aplicando-se-lhe o regime estabelecido no Código das Socie-
dades Comerciais para estes institutos.

4 � Apenas no caso de assumirem a modalidade de contrato de
suprimento, as prestações acessórias poderão ser objecto de remune-
ração.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados na sua realização, com ex-
cepção das situações a que se refere o número seguinte.

6 � A deliberação da assembleia geral para realização de presta-
ções acessórias deverá ser aprovada por, pelo menos, três quartos dos
votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer espécie de ac-
ções, de obrigações e de outros valores mobiliários legalmente previs-
ta, nos termos admitidos por lei e deliberados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir e alienar acções e obrigações próprias
dentro dos limites e sob as condições previstos na lei e aprovados
pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � É livremente permitida a transmissão de acções entre accio-
nistas e entre estes e quaisquer terceiros, subordinada, neste caso, aos
consentimento da sociedade, observando-se para o efeito o disposto
nos restantes números deste artigo.

2 � O pedido de consentimento, quando necessário, deverá ser
apresentado pelo interessado mediante carta registada com aviso de
recepção dirigida à sociedade, da qual conste a identificação do
transmissário e o número de acções a transmitir e, no caso de trans-
missão onerosa, as condições de preço, prazo, forma de pagamento e
garantia.

3 � A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade para
a transmissão de acções é da competência do conselho de administra-
ção, o qual deverá pronunciar-se no prazo máximo de 30 dias a con-
tar da data em que o consentimento seja solicitado, findo o qual, sem
que o conselho de administração se tenha pronunciado, a transmissão
pretendida se considera livre.

4 � No caso de a sociedade recusar o consentimento à transmis-
são, é a mesma obrigada a adquirir ou fazer adquirir as acções em causa
por terceiro nas condições de preço e de pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento ou, no caso de transmissão gratui-
ta, ao valor resultante do último balanço aprovado.

5 � Sempre que a alienação seja consentida pela sociedade, ou
considerada como tal nos termos do anterior n.º 3, a mesma deverá
concretizar-se no prazo máximo de 60 dias úteis a contar da recep-
ção da comunicação da prestação do consentimento pela sociedade
ou do termo do prazo em que a respectiva deliberação deveria ter
sido comunicada sem que o tenha sido.

6 � Decorrido o prazo de 60 dias úteis convencionado no número
anterior sem que a operação de transmissão de acções esteja concre-
tizada, o accionista interessado na alienação não poderá concretizá-
la sem adoptar novamente o procedimento regulado neste artigo.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar acções dentro dos limites e sob as
condições previstos na lei e aprovados pela assembleia geral:

a) Se um accionista violar qualquer disposição do contrato social,
com relevo para o artigo 8.º;

b) Se um accionista utilizar para fins estranhos à sociedade e com
prejuízo desta ou de algum accionista as informações que houver ob-
tido através do exercício do direito de informação que lhe assiste;
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c) Se o accionista falecer ou for interditado, julgado inabilitado,
declarado falido ou insolvente;

d) Se uma sociedade proprietária de acções se dissolver ou for de-
clarada falida;

e) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer for-
ma, sujeitas a apreensão judicial.

2 � A sociedade poderá exercer o direito de amortização no pra-
zo de 90 dias contados do conhecimento por algum membro do con-
selho de administração da sociedade de qualquer dos eventos referidos
nas alíneas deste artigo.

3 � A amortização de acções considera-se efectuada mediante a
comunicação da deliberação respectiva pelo órgão de administração
ao accionista por ela afectado.

4 � O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer acção será fixado pela assembleia geral, devendo esse
montante situar-se no intervalo compreendido entre o valor apurado
pelo balanço e as contas respeitantes ao exercício anterior, já apro-
vados, e o resultante de um balanço e contas especiais relativos ao
período decorrido do exercício em curso, elaborado para o efeito.

5 � O pagamento ao titular das acções objecto de amortização
será efectuado em duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no
último dia dos meses de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao
da amortização.

6 � A amortização de acções referida neste artigo implica a redu-
ção do capital da sociedade.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a

100 podem agrupar-se nos termos legais, a fim de poderem participar
na assembleia geral.

4 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
ascendente ou descendente, por um accionista ou por um membro do
conselho de administração; os accionistas que forem pessoas colecti-
vas poderão fazer-se representar por quem para o efeito indicarem.

5 � Os instrumentos de representação de accionistas serão entre-
gues ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao início da reu-
nião da assembleia geral.

6 � As votações poderão ser efectuadas nominalmente ou por
sinais convencionais, conforme for decidido pelo presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, a realizar no primeiro trimestre de cada ano,

nos termos e para os efeitos previstos na lei;
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único julgarem

conveniente e o solicitem ao presidente da mesa da assembleia geral.
2 � A assembleia geral poderá ser convocada mediante cartas

registadas dirigidas aos accionistas para os respectivos endereços que
constem do livro de registo de acções, com a antecedência mínima de
21 dias em relação à data designada para a reunião.

B) Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um con-
selho de administração composto por três ou cinco membros.

2 � O presidente do conselho de administração será eleito pela
assembleia geral e terá voto de qualidade.

3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode
encarregar um dos seus membros de se ocupar de certas matérias de
administração, atribuindo-lhe para o efeito os necessários poderes de
representação e gestão.

ARTIGO 15.º

Ao conselho de administração competem os mais latos poderes de
condução e execução dos negócios sociais, designadamente:

a) Representar a sociedade activa e passivamente, em juízo ou fora
dele;

b) Praticar todos os actos e celebrar os contratos necessários à
prossecução da normal actividade da empresa, de acordo com o seu
objecto social;

c) Contratar empregados, fixar os respectivos vencimentos e fazer
cessar os respectivos contratos;

d) Tomar de arrendamento os prédios necessários à prossecução
do objecto social;

e) Adquirir e alienar bens móveis;
f) Adquirir bens imóveis;
g) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações no capital

de outras sociedades de responsabilidade limitada, seja qual for o seu
objecto social, bem como participar em sociedades reguladas em leis
especiais, agrupamentos complementares de empresas ou qualquer outra
forma de associação.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá uma vez em cada semes-
tre e sempre que for convocado pelo seu presidente, por iniciativa
deste ou a pedido de qualquer outro administrador, mediante comuni-
cação escrita dirigida para o endereço de cada um dos respectivos
membros com a antecedência mínima de cinco dias úteis relativamente
à data designada.

2 � Qualquer membro do conselho de administração poderá soli-
citar por escrito ao presidente a inclusão de assuntos na ordem de
trabalhos de qualquer reunião do conselho de administração, devendo
fazê-lo até dois dias úteis antes da data designada para tal reunião.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões deste por outro dos seus membros, mediante
carta dirigida ao presidente.

4 � As reuniões do conselho de administração deverão ter lugar
na sede social, podendo, porém, se o seu presidente o autorizar pre-
viamente, ter lugar noutro local.

5 � As decisões do conselho de administração serão tomadas por
maioria de dois terços dos seus membros.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pela assinatura de um único administrador, agindo no âmbito da

competência e dos poderes que lhe tenham sido delegados pelo con-
selho de administração;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo dentro dos
limites dos respectivos instrumentos de mandato; e

d) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administra-
ção e de um mandatário, nos termos da alínea precedente.

C) Fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, eleito pela assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais, respeitantes ao
revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável, pelo
disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

D) Disposições comuns

ARTIGO 19.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos simultaneamente
por um período de três anos, sendo reelegíveis por uma ou mais vezes.

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

3 � Terminados os prazos dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais continuam em exercício de funções até à primeira
assembleia geral seguinte, a qual deverá deliberar sobre a sua substituição.

ARTIGO 20.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não,
conforme a determinação da assembleia geral, podendo as remunera-
ções ser fixadas por uma comissão de vencimentos, composta por
três membros, eleitos por aquela.
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2 � A remuneração dos membros do conselho de administração
pode consistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercí-
cio da sociedade, sendo que a percentagem global dos lucros a atribuir
àqueles não pode ser superior a 10%.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na percen-

tagem exigida por lei;
b) Pagamento de dividendo prioritário devido às acções preferen-

ciais, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;
c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-

resse da sociedade;
d) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de divi-

dendos.
2 � Os dividendos a distribuir pelos accionistas deverão ser pagos

até 90 dias após a reunião da assembleia geral que os tiver aprovado,
salvo deliberação diversa da assembleia geral.

CAPÍTULO V
Dissolução da sociedade

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia que delibere a dissolução nomeará um ou mais

liquidatários, em número ímpar, cessando automaticamente as suas
funções o conselho de administração ou o administrador único, mas
conservando a assembleia geral os poderes que lhe correspondem du-
rante o período de liquidação.

3 � No que respeita ao procedimento e efeitos da liquidação, ob-
servar-se-ão as disposições da lei.

Conselho de administração e fiscal único para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � João Maria Ferreira Ba-

tista da Silva; vogais: Carlos Fortunato Alzina Seruya; e Salvador Maria
Seruya Baptista da Silva, Rua de Fernandes Tomás, 9, 3.º, Lisboa.

Fiscal único: Magalhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente: António Dias
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, na sede anterior.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403628

FERREIRA, SOARES & COSTA
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 194/600404; identificação de pessoa colectiva n.º 500500541;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/20031003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução.
Data da deliberação: 28 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005945021

JOSÉ AFONSO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 355/600505; identificação de pessoa colectiva n.º 500154384;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 10/20030808.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Lázaro Cruz Barrote, por ter

renunciado em 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004304022

GEDIN � GESTORA DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 750/600622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500126062; inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e datas
das apresentações: 9/20020705 e 7/20030902.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o triénio

de 2002/2004, por deliberação de 28 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � Vítor Henriques Lagoa;

vogal: Carlos Alberto Henriques Gomes Pereira; vogal: João Manuel
Lagoa de Oliveira Santos.

Fiscal único: Álvaro Falcão e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua de Antero de Quental, 639, Porto;
suplente: Eduardo Vieira de Abreu, revisor oficial de contas, Rua de
Alexandre Herculano, 51, 2.º direito, Lisboa.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 14.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 14.º

A fiscalização da administração social com as atribuições determi-
nadas na lei geral e aquelas que por estes estatutos lhe são especial-
mente conferidas é confiada a um fiscal único eleito em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005969885

LOGISTICS ONLINE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 697/20021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506115844;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20021003.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e denominação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Logistics Online � Comércio
Internacional, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Actor Estêvão Amarante, 4, em
Lisboa.

2 � A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe por deliberação do con-
selho de administração.

3 � O conselho de administração pode ainda criar, transferir ou
extinguir sucursais, delegações, filiais ou outras formas de representa-
ção em qualquer local do pais ou do estrangeiro, nos termos que julgar
mais convenientes.

A sociedade poderá nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar
agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
1 � Intermediação comercial, importação e exportação, comér-

cio nacional e internacional e informações comerciais, prestação de
serviços.

2 � Prestação de serviços a terceiros, trânsitos, actividades tran-
sitarias, transportes rodoviários de mercadorias, agência de navega-
ção, dar cumprimento em nome e por conta e ordem de armadores
ou transportadores marítimos, a disposições legais ou contratuais,
executando e promovendo junto das autoridades portuárias ou de
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outras entidades os actos ou diligências relacionadas com a estadia
dos navios que lhes estejam consignados e defesa dos respectivos in-
teresses, promover em nome e por conta e ordem dos armadores ou
transportadores marítimos, a celebração de contratos de transporte
marítimo, actuar como mandatários dos armadores ou transportado-
res marítimos, prestar protecção, apoio e assistência aos armadores
ou transportadores marítimos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

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

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

3 � As acções podem ser tituladas ou escriturais.
4 � As acções podem incorporar-se em títulos de 1, 5, 100, 500,

1000, 5000, 10 000 ou mais acções, sendo permitida a sua divisão ou
concentração por conta dos accionistas que o solicitem.

5 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores por chancela ou
reproduzido por meios mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a transmissão de acções aos descendentes e ascenden-
tes directos até ao segundo grau e conjugues dos respectivos titulares.

A transmissão a estranhos tem de ser comunicada à sociedade com
indicação do lote de acções a vender, reservando-se à sociedade em
primeiro lugar e aos accionistas em segundo lugar, o direito de prefe-
rência. Para o efeito, o conselho de administração tem cinco dias
contados a partir da recepção da comunicação para fazer convocar
assembleia geral que decidirá sobre a opção da sociedade ou pelos
accionistas, procedendo se for caso disso, a rateio entre os interessa-
dos, proporcionalmente ao número de acções que cada um detenha
nesse momento. A sociedade tem 45 dias contados a partir da recep-
ção da comunicação, para responder, por escrito ao accionista alienante
se pretender exercer ou não o seu direito de preferência, podendo
optar os restantes accionistas pela alienação ao adquirente das suas
próprias acções e neste caso, se este não estiver interessado na aqui-
sição de acções além de um certo número será este rateado pelos
outorgantes candidatos à alienação na proporção do número de ac-
ções de que sejam titulares.

ARTIGO 6.º

 1 � Os aumentos de capital que, de futuro, se tornarem necessá-
rios à equilibrada expansão da sociedade, e as modalidades da respectiva
realização, serão deliberadas em assembleia geral, sem prejuízo de ob-
tenção das autorizações impostas por lei e pelo número seguinte.

2 � Na subscrição e acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam o direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na época, possuírem.

3 � Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que declara-
rem pretendê-las até 10 dias a contar da comunicação feita pela so-
ciedade, por meio de carta registada com aviso de recepção, do núme-
ro de acções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre esses
accionistas de acordo com a proporção das acções que possuírem.

4 � Até ao limite do dobro do actual capital social, poderá o con-
selho de administração, por uma ou mais vezes e por entradas em
dinheiro, deliberar o aumento do capital social, com excepção ao
consignado no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 7.º

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

ponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penhora,
arrolamento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda ou
arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal.

2 � No caso referido da alínea b) a contrapartida a pagar com o
preço de cada acção será determinada pelo valor resultante do mon-
tante da situação líquida recorrente do último balanço aprovado, divi-
dido pelo número de acções representativas do capital social excluí-
das as que pertencerem à própria sociedade. O respectivo pagamento
fraccionado em duas prestações a efectuar dentro de seis meses e um
ano, após deliberação de amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações permitidas por lei e nas con-
dições que forem deliberadas pela assembleia geral ou mediante dele-
gação desta, pelo conselho de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto, e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da
lei e dos estatutos, são obrigatórias para todos eles, ainda que discor-
dantes, ausentes ou incapazes.

2 � Só tem direito o accionista titular de, pelo menos 100 acções,
dado que a cada 100 acções caberá um voto.

3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas pode-
rão assistir ás reuniões da assembleia geral, não podendo no entanto
intervir nem votar.

4 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral por meio de carta dirigida ao presidente da mesa,
nos termos previstos no artigo 380.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas ou estranhos por um período
de quatro anos.

ARTIGO 11.º

1 � As reuniões das assembleias gerais realizar-se-ão nos três meses
imediatos ao do termo de cada exercício social.

2 � As assembleias gerais realizar-se-ão sempre que requeridas por
qualquer membro do conselho de administração, pelo fiscal único ou
por qualquer accionista ou conjunto de accionistas que representem,
pelo menos 5% do capital social.

3 � A convocatória é feita por carta registada, com antecedência
mínima de 21 dias, ou nos casos legalmente exigidos mediante publi-
cação.

ARTIGO 12.º

1 � As assembleias gerais poderão constituir-se e deliberar
validamente, em primeira convocação, quando se acharem presentes
ou representados accionistas cujas acções representem, pelo menos
60% do capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia geral reunir e
deliberar seja qual for o capital representado.

3 � Pode na convocatória da assembleia geral, ser afixada uma
segunda data de reunião para o caso da assembleia geral não poder
reunir na primeira data marcada, contando que entre as duas datas
medeie mais de 15 dias.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos presentes
ou representados, salvo se legal ou contratualmente for exigida maio-
ria especial.

5 � As deliberações sobre alteração de estatutos, incluindo o au-
mento e redução do capital social, fusão ou cisão, transformação ou
dissolução, deverão ser aprovadas por, pelo menos, dois terços repre-
sentativos do capital social, quer a assembleia reúna em primeira quer
em segunda convocação.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração e representação da sociedade competirão ao
conselho de administração formado por um presidente e dois ou qua-
tro ou seis vogais, dispensados de caução, que podem não ser accio-
nistas da sociedade, eleitos em assembleia geral por um período de
quatro anos.

2 � O conselho de administração fixará as datas ou periodicidade
das respectivas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sem-
pre que seja convocado pelo seu presidente ou a pedido de, pelo menos
dois dos seus membros.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo das atribuições que, por lei, serão genericamente
atribuídas, são conferidos ao conselho de administração os mais am-
plos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os ac-
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tos conducentes à melhor realização do objecto social e, em especial
são-lhe conferidos os seguintes poderes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir e, ou transigir, nos termos e condições que
melhor entender, em quaisquer processos em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens ou
direitos para e da sociedade, móveis ou imóveis incluindo quaisquer
veículos, sempre que o entenda necessário ou conveniente para a
sociedade, o que inclui acções e obrigações próprias da sociedade;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los ou extingui-los;
e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos e instalações

para e da sociedade;
f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar

outras operações de crédito permitidas por lei;
g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos

definindo a extensão dos respectivos mandatos.
2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu

funcionamento.
3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se

representar por outro membro mediante simples carta dirigida ao
presidente.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 � O conselho de administração poderá, por simples acta delegar
em um ou mais dos membros a competência e os poderes de gestão,
ficando a sociedade obrigada dentro dos limites da gestão delegada.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Sem prejuízo das limitações previstas no presente contrato, todos

os documentos que obriguem a sociedade, terão validade quando assi-
nados por dois administradores.

b) Pela assinatura de dois mandatários nos termos referidos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 14.º destes estatutos.

2 � Os actos do mero expediente são válidos com assinatura de
qualquer membro do conselho de administração ou de um procurador.

3 � Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos
ao objecto e aos negócios sociais.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e a um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente serão obrigatoriamente revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único e o suplente serão eleitos por um período de
quatro anos.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e disposições finais

ARTIGO 17.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, o qual deverá
coincidir com o ano civil que não sejam necessários para cobrir pre-
juízos transitados ou reconstruir reservas impostas por lei, será dado
o destino deliberado em assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do fiscal único, sem prejuízo do precei-
tuado na lei quanto ao fundo de reservas legal.

2 � A assembleia geral pode deliberar por maioria simples, que
seja levada a reservas a totalidade dos lucros distribuíveis.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos na lei.

2 � Em caso de dissolução serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que estiverem em exercício, os quais se pauta-
rão pelas disposições legais em vigor à data da liquidação.

3 � Em virtude da liquidação pode ser transmitido todo o patri-
mónio activo e passivo da sociedade para os accionistas que o pre-
tendam observando-se o disposto no artigo 148.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

4 � Quando mais que um accionista pretender que lhe seja trans-
mitida a globalidade do património e não haja acordo entre os inte-
ressados proceder-se-á à licitação entre os interessados.

ARTIGO 19.º

1 � As eventuais questões que surjam entre os accionistas entre si
ou entre um e ou vários e a sociedade, no que respeitar a questões so-
ciais, serão dirimidas por um tribunal arbitral, com expressa renúncia, a
qualquer outro, que julgará segundo o direito aplicável e a equidade.

2 � A composição do tribunal arbitral, a escolha dos juízes e a
organização do processo reger-se-á pelas regras legalmente aplicáveis.

ARTIGO 20.º

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

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

ARTIGO 21.º

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho fiscal de qualquer outra sociedade, será representada
por qualquer membro do conselho de administração ou por procura-
dor ou mandatário especialmente constituído para esse efeito.

ARTIGO 22.º

Ficam desde já nomeados para o próximo quadriénio os seguintes
órgãos sociais:

 Mesa da assembleia geral:  presidente � Alberto Jorge Lisboa
Oliveira; secretário Ricardo Jorge do Nascimento Xisto.

Conselho de administração: presidente � José Manuel de Amorim
Ramos; vogal: Fernando Jorge Baptista Pinheiro de Azevedo;
vogal: Januário Charruadas Poejo.

Fiscal único: 
Efectivo: Cravo Fortes Antão & Associado, Sociedade de Reviso-

res Oficiais n.º 87 a ser representado pelo revisor oficial de contas
n.º 589 Avelino Azevedo Antão; suplente: revisor oficial de contas
n.º 636 João Serrana da Naia Fortes.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria Filomena da Costa Silva Loureiro.
2001231997

FITES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS DE FAMALICÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2423/19910809; identificação de pessoa colectiva
n.º 500353131; número e data da inscrição: 28/20031023.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002378681

L. T. P. � LIVROS TÉCNICOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2501/19911016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502649399; inscrição n.º 15, inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17;
números e data das apresentações: 57 e 58/20031024.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único para o ano de 2002, por deliberação de

14 de Março de 2002.
Efectivo: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, Rua da Conceição, 85, 1.º esquerdo, Lisboa; suplente: Donato
João Lourenço Viçoso, revisor oficial de contas, com o mesmo do-
micílio.

Nomeação do administrador único, para o ano de 2003, por deli-
beração de 27 de Março de 2003 � José Lluis Segú.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004247258
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J. I. J. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2587/19911031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502648546; inscrição n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 9 e 10/20031105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nuno José Maldonado Covas de

Sousa Conceição, por ter renunciado em 26 de Março de 2003.
Nomeação de gerente por deliberação de 31 de Março de 2003 �

João da Costa Jacinto, Praça de Damão, 8, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002468850

GARAGEM AUTO � RIOSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 164/541112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500725608; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 13 e 15/20031006.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Rogério Rodrigues Moniz e Ilda da

Conceição Bandeira Moniz, por terem renunciado em 21 de Maio de 2003.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 21 de Maio de 2003 �

José Simões de Matos Vasconcelos; e António Francisco Gonçalves
Fernandes.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006392794

I. I. C. F. � INSTITUTO INTERNACIONAL
DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2729/19930624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503021300; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 38/20031118.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Castilho, 39, 11.º, I, freguesia de

São Mamede, Lisboa.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004279567

JC DECAUX NEONLIGHT � PUBLICIDADE LUMINOSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3683/19940816; identificação de pessoa colectiva
n.º 503249211; inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; número e data da
apresentação: 13/20030912.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

triénio de 2003/2005, por deliberação de 28 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Ruy Alberto Ferreira de

Gouveia e Vieira; Aníbal dos Santos Querido; Anita Maria Machado
Ferreira Martins.

Fiscal único: Amável, Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: António Madeira
de Oliveira.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001087756

GIL � ESTUDOS E CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3401/19920917; identificação de pessoa colectiva
n.º 502039221; inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; número e data
da apresentação: 2/20031029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

quadriénio de 2003/2006, por deliberação de 31 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Henrique Abílio Cardoso

Paulo Fernandes, Rua de Cabo Verde, 16, 1.º direito, Lisboa;
vogal: Susana Maria dos Anjos Paulo Fernandes Cerejo, Rua de Cabo
Verde, 16, 1.º direito, Lisboa; e vogal: Ricardo Alberto Mendes Dias
Peixoto, Rua do Almirante Reis, 218, Palhais, Barreiro.

Fiscal único: Matos, Gil & Nunes Cameira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; e suplente: Francisco Xavier Alves, revisor oficial
de contas, Largo de Luzia Maria Martins, 2, 7.º B, Lisboa.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001170190

F. R. A. � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9692/19991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504709801;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 24/
20031013.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Agosto de 2003 �

Maria Alexandra da Mota Veiga Cardo de Carvalho Gusmão, Praça de
Nuno Rodrigues dos Santos, 14, 7.º esquerdo, Lisboa.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004305835

LAVADEPRESSA � LAVANDARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 594/20030826; identificação de pessoa colectiva n.º 506617874;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030826.

Certifico que por Ricardo José da Cruz Ferreira Veríssimo, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LAVADEPRESSA � Lavandaria,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Roma, 48 B, Cen-
tro Comercial Roma, lojas 15 e 16, freguesia de Alvalade, concelho
de Lisboa.

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

2.º

O objecto social consiste na lavagem e limpeza a seco de têxteis e
peles, lavandaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

4.º

A gerência da sociedade, pertence ao único sócio ou a não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a intervenção de um
gerente.
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2 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Ricardo José da
Cruz Ferreira Veríssimo e a não sócia Susana Guedes Florido Veríssimo,
residente com o outorgante.

5.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.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005949612

FORPIME � FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 607/20030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506054527;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030901.

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

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a firma
FORPIME � Formação Profissional e Serviços, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto: formação profissional; prestação de
serviços de secretariado, contabilidade, informática e de apoio a em-
presas públicas e privadas.

ARTIGO 3.º

Sede social

A sociedade tem a sede social na Avenida de Gomes Pereira, 105,
4.º C, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, podendo ser deslocada
dentro do concelho do Lisboa ou para concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de 4500 euros,
pertencente ao sócio Rui Fernando Malheiro Marques e outra de va-
lor nominal de 500 euros pertencente à sócia Jilok Trading e
Serviços, L.da

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão para
esse fim, são livres e não necessitam do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, bem como a divisão
para esse fim, carecem do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Amortização da quota

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que se encontre pe-
nhorada, arrestada ou por qualquer outro modo sujeita a arrematação
ou adjudicação judicial e o valor da amortização será o que resultar
para a quota em balanço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � A convocatória para as reuniões da assembleia geral será feita
por carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não imponha outro prazo ou diversas formalidades.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou universal, ou em
deliberações por escrito, mantendo-se válido o mandato conferido para
o efeito enquanto não for revogado.

3 � As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por de-
liberações dos sócios.

ARTIGO 8.º

Distribuição dos lucros

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
decidida em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por
maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de
distribuição obrigatória.

2 � Nos termos aplicáveis do artigo 297.º do Código das Socieda-
des Comerciais, poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre
lucros no decurso do exercício.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes que
forem nomeados em assembleia geral. Fica desde já nomeado gerente
o sócio Rui Fernando Malheiro Marques.

2 � O exercício do cargo de gerente é dispensado de caução e com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência dispõe dos mais amplos poderes de gestão social e
representará a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente.

4 � A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procurador ou procuradores no âmbito dos

poderes que lhes forem atribuídos.
5 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Dissolução

Dissolvida a sociedade por deliberação dos sócios ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que res-
peita ao activo como as obrigações do passivo, serão adjudicados aos
sócios na proporção das suas quotas.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402699

LUOGHI � DESIGN PARA O ESPAÇO PÚBLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 620/20030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506473791;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030905.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUOGHI � Design para o Espaço
Público, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de São Paulo, 100, 4.º direito, freguesia de
São Paulo, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem, ser criadas ou extintas, no território nacional ou no
estrangeiro, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de design, produção e
comercialização de equipamento exterior para o espaço público.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e é representado por quatro quotas: uma do sócio Lenine
Pereira Alegre, de 1500 euros; uma do sócio Carlos Alberto Jerónimo
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Franklim, de 1500 euros; uma do sócio Miguel da Silva Araújo Simões
Carrelo, de 1500 euros e uma do sócio Rogério Alexandre Custódio
da Costa Oliveira, de 500 euros.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade compete aos geren-
tes, sócios ou não, que forem designados em assembleia geral, que lhes
atribuirá ou não remuneração.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica validamente obrigada: pela intervenção conjunta
de dois gerentes, em quaisquer actos ou contratos.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005945447

GEOSTECA � CONSULTORES DE GEOFÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 626/20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506065766;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030909.

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

1.º Jean Jacques Nzadi Conceição, natural da República Democrática do
Congo, residente na Avenida do 25 de Abril, lote 209, 2.º C, em Massamá,
Queluz, casado em comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Cardoso
Barbedo Pinto Conceição, contribuinte fiscal n.º 203356292 e portador
do bilhete de identidade n.º 12147241, emitido em 12 de Agosto de 1998,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º António Eduardo da Silva Frazão, natural da freguesia de Fenais
da Luz, concelho de Ponta Delgada, residente na Estrada de Benfica,
302, 1.º esquerdo, na cidade de Lisboa, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Rute de Sousa Gonçalves Madeira da Silva
Frazão, contribuinte fiscal n.º 116450983.

Verifiquei a identidade do segundo outorgante por conhecimento
pessoal e a do primeiro outorgante pela exibição do seu bilhete de
identidade.

Declararam:
Que constituem pela presente escritura, entre si, uma sociedade

comercial por quotas, a qual se regerá nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GEOSTECA � Consultores de Geofí-
sica, L.da com sede na Estrada de Benfica, 302, 1.º esquerdo, freguesia
de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslocada
para outro local, dentro do distrito de Lisboa, e serem criadas e en-
cerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou quaisquer outras formas
de representação em qualquer ponto do país ou no estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas para formar sociedades, consórcios, joint ventures, além
de poder constituir e alienar participações em sociedades com o mes-
mo ou diferente objecto social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em estudos, projectos e consultadoria no
âmbito da geofísica, prospecção, exploração, transformação e
comercialização de hidro-carbonetos, pedras preciosas e pedras semi-
preciosas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jean Jacques
Nzadi Conceição e António Eduardo da Silva Frazão.

ARTIGO 4.º

A gerência social dispensada de caução, e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta dos
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, entre estes e os cônjuges dos outros sócios e entre os sócios e

seus descendentes, nos termos da lei, mas a cessão a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo, sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, com voto
unânime dos sócios até ao montante global de 1 000 000 de euros e
qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que em assembleia geral forem estabelecidos.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005945994

GARDÉNIA COMMUNICATIONS
CONSULTADORIA A EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 629/20030911; identificação de pessoa colectiva
n.º 506686477; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20030911.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Gardénia Communications �
Consultadoria a Empresas, Unipessoal, L.da, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede é na Avenida da República, 83, 4.º, em Lisboa, fregue-
sia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultadoria
na área de telecomunicações; administração; gestão e consultadoria
de empresas. Compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para
o mesmo fim; gestão de imóveis.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
representado por um única quota no valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio Luís Filipe Ramos Gonçalves Pereira.

ARTIGO 5.º

Contratos do sócio com a sociedade

1 � O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade desde que estes visem a prossecução do objecto social.

2 � Os negócios jurídicos celebrados nos termos do n.º 1 devem
revestir forma escrita.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é representada perante terceiros, judicial e
extrajudicialmente, pela gerência, sendo esta composta por um ou mais
gerentes, sócio ou não sócio, nomeados por decisão do sócio.

2 � A gerência fica dispensada de caução, e é remunerada ou não,
conforme for deliberado por decisão do sócio.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um único gerente.

2 � Os gerentes podem delegar, no todo ou em parte, os seus
poderes de gerência noutro gerente e a sociedade pode constituir
mandatários para a prática de actos certos e determinados.
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ARTIGO 8.º

Decisões do sócio

1 � O sócio delibera sobre todos os actos cuja competência seja
atribuída por lei às assembleias gerais, nomeadamente:

a) Aprovação do relatório de gestão e das contas de exercício,
atribuição de lucros e tratamento de prejuízos;

b) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e a
sua alienação ou oneração;

c) Alteração do contrato de sociedade, incluindo aumento de capital.
2 � A representação do sócio poderá ser conferida a quem o

mesmo entender, por simples carta.

ARTIGO 9.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo os liquida-
tários nomeados por decisão do sócio.

Disposições transitórias

1.ª Fica desde já nomeado como gerente da sociedade o sócio úni-
co Luís Filipe Ramos Gonçalves Pereira.

2.ª A gerência auferirá a remuneração que seja deliberada pelo só-
cio único.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403032

LANÇA E VENTOS � CONSULTADORIA, COMUNICAÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 634/20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506657108;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20030916.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lança e Ventos � Consultadoria, Comu-
nicação e Relações Públicas, L.da e tem a sua sede na Avenida das Forças
Armadas, 111, 7.º, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização e produção de eventos,
marketing, publicidade, comunicação, media, design, relações públi-
cas, consultadoria de imagem, tratamento de base de dados, acções de
marketing directo, web design, construção de sites, brindes, elabora-
ção e tratamento de relatórios de imprensa, promoções, concursos,
serviço de catering, animação, audiovisuais, aluguer de espaços lúdicos,
aluguer de equipamento de decoração e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de
3125 euros, da sócia Sofia Isabel Beijoco da Silva Bogarim; outra, de
3125 euros, da sócia Ana Isabel Freire Teixeira Alves; outra, de
3125 euros, da sócia Maria João Beijoco da Silva Bogarim; outra, de
1562,50 euros, do sócio Eduardo Manuel Lima Félix Carvalho Mo-
rais; e outra, de 1562,50 euros, da sócia Inês Isabel Entrudo Ribeiro
Félix Morais.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social, mediante deliberação unânime dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é representada por um ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já designada a sócia Sofia Isabel Beijoco da Silva
Bogarim.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005940119

INSTITUTO MÉDICO E DENTÁRIO DR.A JOAQUINA
CORADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 640/20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506381889;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20030917.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Instituto Médico e Dentário
Dr.ª Joaquina Corado, L.da e tem a sua sede na Rua de Rodrigues
Sampaio, 52, 2.º, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

§ 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 médica e dentária; prestação
de serviços de medicina; exploração de consultório médico e dentário
e de meios auxiliares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 4400 euros pertencente à sócia Joaquina Corado
Pereira da Silva Luz; e outra do valor nominal de 600 euros perten-
centes ao sócio José Manuel da Silva Luz.

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 à sócia Joaquina Corado Pereira da Silva Luz e ao sócio
José Manuel da Silva Luz, 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 da sócia gerente Joaquina Corado Pereira da Silva Luz.

§ 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 15 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 sociedades 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 consentimento da sociedade, a qual, em
primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá direito de pre-
ferência na mesma.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de três vezes o valor do capital social.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005940240
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IN EX AFRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 714/20031014; identificação de pessoa colectiva n.º 506491072;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/20031014.

Certifico que por Cristina Maria Filomena Barbosa dos Santos, José
Domingos Marques Gouveia foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma e sede

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma In Ex Afro � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Chelas, 19, 1.º direi-
to, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras for-
mas de representação social.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: importação, exportação, represen-
tação, agenciamento e comercialização a retalho e por grosso da mais
vasta gama de bens, mercadorias, peças e acessórios e sua manutenção.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quo-
tas, do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 5000 euros.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade. remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta um ou
mais gerentes, ficando desde já designados gerentes Cristina Maria
Filomena Barbosa dos Santos e José Domingos Marques Gouveia.

2 � A sociedade fica obrigada com intervenção de um gerente.
3 � Os gerentes poderão:
a) Pactuar com devedores e credores;
b) Desistir, transigir e confessar em acções judiciais e outorgar

compromissos de arbitragem;
c) Comprar e vender imóveis e quaisquer móveis, ainda que sujei-

tos a registo, bem como onerá-los;
d) Celebrar contratos, movimentar contas bancárias, aceitar, en-

dossar e sacar letras ou livranças, bem como outros títulos de credito;
e) Encarregar quaisquer pessoas do desempenho, em nome da so-

ciedade e por conta dela, de algum ou alguns dos serviços incluídos no
objecto social;

f) Contrair empréstimos necessários à prossecução do objecto social.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigarem a sociedade em actos

e contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, livranças, abonações e actos análogos.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si que a todos
represente, enquanto a respectiva quota permanecer em continuidade.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais a titulo oneroso a favor de não sócios de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo como seu titular;
b) Se esta for objecto de penhor, arresto, arrolamento ou outra

providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada em caução
de obrigações que os seus titulares assumam sem que a prestação de
tal garantia seja autorizada pela sociedade.

CAPÍTULO VII
Dissolução

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução, todos os sócios serão liquidatários.

CAPÍTULO VIII
Disposição final

ARTIGO 10.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004265574

JOALHARIA URUGUAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 164/19881117; identificação de pessoa colectiva n.º 502064315;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 57, 58, 61 e 62/20031016.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Durval Cacheira Pereira Alves, por

ter renunciado em 17 de Agosto de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 5000 euros, representado por
quatro quotas, sendo duas do valor nominal de 997,60 euros, cada uma,
outra do valor nominal de 2253,60 euros, e outra do valor nominal
de 751,20 euros, todas pertencentes ao sócio José Pedro Varanda
Cacheira Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Pedro
Varanda Cacheira Alves, a quem é atribuído um direito especial à
gerência, e a Daniela Varandas Veiga Lagoa, casada, natural de Luan-
da, Angola, residente na Rua da República Peruana, 11, 2.º frente, em
Lisboa, que desde já fica nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004264446
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L. V. ENGENHEIROS CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 277/19890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502085401;
número e data da inscrição: 6/20031030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002538077

JOSÉ SOUSA & SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 594/19890508; identificação de pessoa colectiva n.º 502154403;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 11 e 12/20031016.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Bento de Almeida Pereira,

por ter renunciado em 5 de Setembro de 2003.
Remodelação integral do contrato.

1.º

1 � A sociedade mantém a firma José Sousa & Sobral, L.da e tem
a sua sede na Calçada de Santo Amaro, 6, freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local, dentro
do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de snack-bar, restau-
rante e similar da indústria hoteleira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma do sócio José Bento de Almeida Pereira e outra do
sócio Júlio Barros da Cunha.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não for
designado em, assembleia geral e será ou não remunerada conforme
for deliberado na mesma.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Júlio Barros da Cunha.
3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão de quota total ou parcial, é livremente permitida entre
sócios, seus descendentes e cônjuges, mas as cessões a estranhos de-
pendem sempre do consentimento da sociedade, a qual em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo terão direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 120 000 euros.

7.º

Sem prejuízo de outras exigências legais, as assembleias gerais se-
rão convocadas por carta registada, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002449554

LUSIVIAL, PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 923/19891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502248513;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 39 e 40/20031017.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do vice-presidente e vogal do conselho de

administração nomeadamente Alejandro Uriarte Pico e Maria de
Lurdes da Silva e vogal do conselho fiscal Rui Jorge Sangreman
Monteiro de Meneses Ferreira, por terem renunciado respectivamen-
te em 30 de Setembro de 2002, 20 de Março de 2003 e 20 de Maio
de 2003.

Nomeação de dois membros do conselho de administração e de um
membro do conselho fiscal, por deliberação de 27 de Junho de 2003,
até ao final do mandato em curso de 2001/2004.

Conselho de administração: vice-presidente: Álvaro Echániz
Urcelay, Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 135, Espanha;
vogal: Alberto Quemada Salsamendi, Madrid, Calle Edison, 4, Espanha.

Conselho fiscal: vogal: Juan Ramón Sagarminaga Esteban, Avenida
de João Crisóstomo, 38, 8.º B, Lisboa.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004264845

HIGIFARMA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 927/19810109; identificação de pessoa colectiva n.º 501084002;
número e data da inscrição: 24/20031027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402486

HIGIFARMA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 927/19810109; identificação de pessoa colectiva n.º 501084002;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 25/20031027.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução do conselho de administração, fiscal único, fiscal su-

plente, secretário da sociedade e secretário suplente para o biénio de
2003/2004, por deliberação de 28 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � Hélder Bexiga Tomás de
Almeida; António Alexandre de Almeida Martins; Caetano Espírito
Santo Beirão da Veiga; Fabrice Max Rozemblum Tomás de Almeida;
Carlos Manuel Espírito Santo Beirão da Veiga.

Fiscal único: Amável, Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Artilharia 1, 104,
4.º esquerdo, Lisboa; suplente: Raul Alberto Serra da Silva Fernandes,
com o domicílio anterior; secretário: Miguel Maria de Sousa Ribeiro
Telles, Beloura Office Park, Edifício 6, 2.º, Quinta da Beloura, Sintra;
suplente: Pedro Montenegro Valadas Martins, solteiro, maior, com o
domicílio anterior.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004247878

NEO ELÉCTRICA � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 944/19890803; identificação de pessoa colectiva n.º 501199300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 29 e 30/20031028.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente António José Pereira da Silva, por

ter renunciado em 25 de Setembro de 2003.
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Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Setembro de 2003 �
Jorge Manuel Pereira da Fonseca, Rua de António Aleixo, 25, 3.º
esquerdo, Queluz de Baixo.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004265329

I. L. C. � INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO
E CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1023/19810213; identificação de pessoa colectiva n.º 500948208;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20031103.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Alberto da Costa Faria e

Maia, por ter renunciado em 20 de Março de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004300175

JALLES TAVARES � DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1665/19900417; identificação de pessoa colectiva n.º 502328665;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 54/20031016.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua das Amoreiras, 78, 78-A, B e E,

freguesia de São Mamede, Lisboa.
Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-

cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003734813

LABORATÓRIO BA FARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1734/19910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502472820;
número e data da inscrição: 13/20030703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002545723

HOTELGAL � SOCIEDADE DE HOTÉIS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1820/19811217; identificação de pessoa colectiva n.º 501231757;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 39/20020906.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal por deliberação

de 10 de Março de 2000, para o triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: presidente � Sheik Suleiman Abdullah

El-Khereiji; vice-presidente: Maitre Louis Marc Mudry; vogais: Sheik
Faisal Youssef A. El-Khereiji; Herbert A. Schott; Frank Erick Mielert,
Paris, França, designado por Millet Establishement, para exercer o
cargo em nome próprio.

Conselho fiscal: presidente � João Augusto & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Edifício Monumental, Avenida
da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; membro suplente: João Paulo
da Silva Pratas, revisor oficial de contas, Edifício Monumental, Ave-
nida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; vogais: convertida: Nuno
Miguel Pegado da Silva Neto, Rua de Abranches Ferrão, 11, 4.º direi-
to, Lisboa; Pedro Miguel Carias de Matos Perdiz, Rua de Fernando
Lopes Graça, 5, 8.º esquerdo, Tapada das Mercês.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004247886

HOTELGAL � SOCIEDADE DE HOTÉIS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1820/19811217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501231757; número e data da inscrição: 29/20030806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005991546

IMOLAGOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 347/20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 501834397;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço do capital, alteração parcial do contrato quanto ao arti-

go 4.º e redenominação do capital para euros.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

da seguinte forma: Jacques Michel Petitjean � 542 169$; Luís
António Cangueiro � 30 120$50; Armando José Cangueiro �
30 120$50.

Teor do artigo alterado:
4.º

§ 1.º O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro já entrado na caixa social, é de 5000 euros e representado por
três quotas, sendo uma de 4500 euros pertencente ao sócio Jacques
Michel Petitjean, outra de 250 euros pertencente ao sócio Luís
António Cangueiro, e a outra também de 250 euros pertencente ao
sócio Armando José Cangueiro.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402559

FERLIMA � INVESTIMENTOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 601/850123; identificação de pessoa colectiva
n.º 501545433; número e data da inscrição: 9/20030919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002541809

GINSETE � SOCIEDADE DE CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 534/850109; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501654186; inscrição n.º 20 e inscrição n.º 21; número e data
da apresentação: 5/20031105.

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:

Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio de
2002/2004, por deliberação de 20 de Março de 2002.

Conselho de administração: presidente � João Miguel Gorjão
Henriques de Brito, Rua de Álvaro dos Reis, 14, São Pedro de Sintra;
vogais: Carlos Manuel Gorjão Henriques Empis, Rua Nova, 70, Li-
vramento, Estoril; e vogal: Luís Manuel Sousa Duarte, Rua de Teresa
Gomes, 10, 3.º C, Lisboa.

Fiscal único: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, e suplente: Donato João Lourenço Viçoso, revisor oficial
de contas.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002385785

INVESPREL � INVESTIMENTOS PREDIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 677/831121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501410848; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, inscrição
n.º 19, inscrição n.º 20/20030128 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: 11 e 12/20031105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções do administrador Nuno José Maldonado Co-
vas de Sousa Conceição, por ter renunciado em 26 de Março de 2003.

Nomeação de um administrador, por deliberação de 27 de Março
de 2003, até final do triénio de 2002/2004 � Ana Filipa Seabra de
Mendes Pinto Jacinto, Praça de Damão, 8, em Lisboa.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002468869

LUSÁGUA � GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 851/870527; identificação de pessoa colectiva n.º 501831273;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36, inscrição n.º 37/20031010 e ins-
crição n.º 38; números e data das apresentações: 26 e 27/20031104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

António Manuel dos Santos Silva, por ter renunciado em 12 de Se-
tembro de 2003.

Nomeação do presidente do conselho de administração, até final
do mandato em curso, por deliberação de 30 de Setembro de 2003 �
José de Matos Torres, Avenida dos Estados Unidos da América, 61,
5.º, esquerdo, Lisboa.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004305479

LIMANUEL � SOCIEDADE COMERCIAL CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8264; identificação de pessoa colectiva n.º 502410922; núme-
ro e data da inscrição: 8/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249816

NACO PORTUGAL � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5868; identificação de pessoa colectiva n.º 503544787; núme-
ro e data da inscrição: 11/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249814

GARCOR � EXPLORAÇÃO DE BARES E DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2275; identificação de pessoa colectiva n.º 502504633; núme-
ro e data da inscrição: 12/021016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249811

J. MONTEIRO & F. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 393; identificação de pessoa colectiva n.º 505572877; nú-
mero e data da inscrição: 2/021128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249810

GASPAR, VALENTE & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 733; identificação de pessoa colectiva n.º 500125821; nú-
mero e data da inscrição: 11/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249808

IMOBILIÁRIA FONTES PICOAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5756/950901; identificação de pessoa colectiva n.º 503478032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 9 e 10/20010920.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, Raul Martinez Sierra,

Óscar Rubio de La Fuente e Francisco Javier Basagoiti Miranda, por
terem renunciado em 26 de Março de 2001, 3 de Abril de 2001 e 21 de
Maio de 2001, respectivamente e dos membros do conselho fiscal,
Jaime Salinas Solano e Francisco Garcia Fuentes, por terem renun-
ciado em 21 de Maio de 2001.

Nomeação de três membros do conselho de administração e dois
membros do conselho fiscal por deliberação de 22 de Maio de 2001.

Administradores: presidente � Luís Basagoiti Robles, casado, Plaza
Carlos Trias Bertran, 7, Madrid, Espanha; vogais: José Ignacio Agurre,
casado, Plaza Carlos Trias Bertran, 7, Madrid, Espanha; Tiago Daniel
Berrones Gomes Gil, solteiro, maior, Avenida de 5 de Outubro, 73 C,
1.º, Lisboa.
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Membros do conselho fiscal: presidente � Manuel Ciedo Alvarez,
casado, Plaza Carlos Trias Bertran, 7, Madrid, Espanha; vogal: Juan
Carlos Salar Lamansé de Clairac, casado, com a mesma morada.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000249969

FITES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS DE FAMALICÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2423/19910809; identificação de pessoa colectiva
n.º 500353131; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 17 e 18/20020806.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Ricardo Serrão Franco

Schedel, por ter renunciado em 31 de Maio de 2002.
Nomeação por cooptação do vogal do conselho de administração

em 7 de Março de 2002 � Manuel Miranda da Mota, Rua de Manuel
da Silva Leal, 5, 6.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000249947

JOSÉ SOUSA & SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 594/890508; identificação de pessoa colectiva n.º 502154403;
número e data da inscrição: 15/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000249945

FITES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS DE FAMALICÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2423/19910809; identificação de pessoa colectiva n.º 500353131;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 13/20020729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de um vogal do conselho de administração, e designa-

ção de presidente, por deliberação de 25 de Março de 2002, para o
quadriénio em curso de 2000/2003.

Presidente � João Fraga de Azevedo Charters Monteiro;
vogal: Vasco Fernandes Pereira Valente, Rua de Joaquim António de
Aguiar, 45, 6.º C, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000249943

JULIETA & CARMEN � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 995/690401; identificação de pessoa colectiva n.º 500087946;
número e data da inscrição: 9/20030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000249942

JULIETA & CARMEN � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 995/690401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500087946; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20020905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede, para a Rua de Alberto Vilaverde Cabral, lote 7,

bloco E-4, Lisboa, freguesia de São Francisco Xavier.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000249940

NOBER � REPRESENTAÇÕES ELECTRÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 504/680524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202354; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 70/
20031014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º, 6.º, 7.º e 10.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, sendo três de valor
nominal de 1600 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Jorge Manuel Almeida da Conceição Bernardo, Luís Manuel Almeida
da Conceição Bernardo e Pedro Manuel Almeida da Conceição
Bernardo, e duas de valor nominal de 100 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Manuel da Conceição Bernardo e Maria de
Lurdes Nogueira de Almeida Bernardo.

6.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Manuel da Con-
ceição Bernardo e Maria de Lurdes Nogueira de Almeida Bernardo,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e podendo esta consistir, total ou
parcialmente, em participação dos lucros da sociedade e independen-
temente desta pode a assembleia geral deliberar a atribuição de grati-
ficações provenientes dos lucros da sociedade.

1 � [...]
2 � [...]
3 � [...]
4 � A nomeação ou destituição de qualquer gerente só poderá ser

feita em assembleia geral, com 75% do capital social, excepto a des-
tituição com justa causa.

7.º

Os lucros líquidos apurados pelos balanços anuais, depois de deduzi-
dos 5%, no mínimo, para o fundo de reserva legal e 15% para outros
fundos que a assembleia geral decida, serão divididos ou não pelos sócios
na proporção das suas quotas.

10.º

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada, total ou parcial-

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último 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.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000249939

FRANCISCO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 911/711222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500120170; número e data da inscrição: 6/20030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403598

FRANCISCO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 911/711222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500120170; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 37/
20030814.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 2.º
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens do activo, é de 74 819,68 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 37 409,84 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Francisco Pereira e Gentil Pereira dos Santos.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005991872

INSTITUTO MÉDICO DENTÁRIO DA POLITÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 597/710913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500534225; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20030812.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 15 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005948390

JESUS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 583/700915; identificação de pessoa colectiva n.º 500480508;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 8 e 9/20031211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Ezequiel Esteves, por ter renunci-

ado em 30 de Julho de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios.
2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura

de um gerente.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004257512

IERSA � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 970/700309; identificação de pessoa colectiva n.º 500136343;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/20030905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de 104 747 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 83 798 euros da sócia IER, S. A., e outra
de 20 949 euros, dos sócios Pedro José Conde Perez, Sónia Conde
Perez e Celsa Conde Conde.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403563

FILIPANA � COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 644/691104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115974; número e data da inscrição: 11/20030808.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003134310

NIOFRAL � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 438/690813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202222; número e data da inscrição: 7/20021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000981720

NIOFRAL � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 438/690813; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500202222; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 54/20031014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Alexandre Ferreira, 28 B, fregue-

sia do Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004265566

JULIETA & CARMEN � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 995/690401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500087946; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 7 e 8/20031016.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Carmen Alves Rodrigues Costa de

Oliveira, por ter renunciado em 18 de Setembro de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º e nomeação de gerente.
Gerente designado: Mário José Barata Alves.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, perten-
cente à sócia, Julieta Maria Rodrigues Lobo Alves (bem próprio); outra
do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia, Julieta Maria
Rodrigues Lobo Alves; e outra do valor nominal de 1250 euros, per-
tencente ao sócio, Mário José Barata Alves.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006392824

HERSAL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 644/681126; identificação de pessoa colectiva n.º 500361142;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21  e inscrição n.º 25; números e
data das apresentações: 42, 43 e 44/20031002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único efectivo Belarmino Martins

Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, e do suplente Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, por terem renunciado em 15 de Maio
de 2003.

Nomeação do fiscal único efectivo e do suplente para o quadriénio
em curso de 2001/2004, por deliberação de 2 de Junho de 2003.

Efectivo: Sousa Santos & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º
esquerdo, Lisboa; suplente: Paulo Jorge Macedo Gamboa, revisor ofi-
cial de contas, Rua do Conde Almeida Araújo, 34, rés-do-chão, es-
querdo, Queluz.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403555

LISFINA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 807/680716; identificação de pessoa colectiva

n.º 500166560; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23, inscrição
n.º 27 e inscrição n.º 28; números e data das apresentações: 12 e
13/20031028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções do presidente e vogal do conselho de adminis-
tração, respectivamente Alberto Mugna Fragoso Fernandes e Luís
Correia Baeta, por terem renunciado em 31 de Agosto de 2003.

Nomeação do presidente do vogal do conselho de administração,
até final do quadriénio de 2001/2004, por deliberação de 8 de Setem-
bro de 2003.

Presidente � António José Coelho dos Santos, Rua do Dr. Henrique
Martins Gomes, 18, 4.º direito, Lisboa; e vogal: Luís Manuel Figueiredo
Dias, divorciado, Urbanização Fábrica da Pólvora, lote 2, Núcleo 1,
1.º direito, Barcarena.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004247932

J. BARROS & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 720/680701; identificação de pessoa colectiva n.º 500492174;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 38 e 39/20031103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Albino Gonçalves e Almerinda

Maria Augusta Gonçalves, por terem renunciado em 7 de Outubro de 2003.
Nomeação de gerente por deliberação de 7 de Outubro de 2003 �

Avelino Parente Barbosa.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004247819

LISINUR � COMPANHIA DE INVESTIMENTOS URBANOS
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 326/680419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500166595; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: (of.) 18, 18 e 19/20031103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2002 e foi ainda registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente Manuel de Sousa Rodo, por ter
renunciado em 31 de Agosto de 2003.

Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Martins Farinha dos
Santos, por ter renunciado em 31 de Agosto de 2003.

Nomeação dos gerentes por deliberação de 2 de Setembro de 2003 �
José Emídio Caldas Corrêa Guedes, Rua de Oliveira ao Carmo, 18, 3.º,
Lisboa; António Lopes Alves da Silva, Avenida de Azedo Gneco, 23,
rés-do-chão, direito, Massamá.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403547

NEVES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 410/670904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500899665; número e data da inscrição: 15/20030716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003734520
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J. DA SILVA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 319/670809; identificação de pessoa colectiva n.º 500474095;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/20030305.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro por ambos os sócios em

partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Francisco Manuel Delgado Martins � 2500 euros.
2 � Aníbal Alvão Pereira de Carvalho � 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dele pertencendo uma quota de 2500 euros a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960372

IBERSTORE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA O LAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 899/20021209; identificação de pessoa colectiva n.º 506361829;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 19 e 20/20030901.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Deepak Perumal Sangtani, por ter

renunciado em 7 de Agosto de 2003.
Nomeação de gerente, por deliberação de 7 de Agosto de 2003 �

Rolf Bengt-Erik Andresson.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403520

JOÃO RODRIGUES PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 991/650717; identificação de pessoa colectiva n.º 500460191;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/20031009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004304685

JOÃO MERCA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 762/650430; identificação de pessoa colectiva n.º 500556504;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ções: 20/20030820.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Sara Margarida Lopes Nunes,

António Pedro Gonçalves Nunes e Maria da Conceição Lopes Gon-
çalves Nunes, por terem renunciado em 12 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005967726

JOÃO MERCA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 762/650430; identificação de pessoa colectiva n.º 500556504;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 10/20030930.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 22 de Setembro de

2003 � Gonçalo Jorge Ressurreição Paulo, Rua de Domingos José
Pereira, lote 50, Quinta das Violetas, Castelo Branco; Sandra Catarina
Ressurreição Paulo, Rua de Domingos José Pereira, lote 50, Quinta
das Violetas, Castelo Branco.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002549990

H. STERN JOALHEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 473/650108; identificação de pessoa colectiva n.º 500534314;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 28, número e data
da apresentação: 34/20031030.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2002 e foi ainda registado o seguinte:

Recondução do conselho de administração e fiscal único para o ano
de 2003, por deliberação de 29 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � Andrés Hirschfield;
vogais: Edgar Szapiro; Maria Raquel Parreiras Fernandes.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: António
Manuel Mendes Barreira (revisor oficial de contas), casado, Rua do
General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º A/B, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002468346

JOSÉ, RIBEIRO & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 642/650319; identificação de pessoa colectiva n.º 500159319;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 31 e 33/20030303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Maria da Conceição Ribeiro

Tavares Carvalho e José Constantino de Carvalho Queiroga Tavares,
por terem renunciado em 19 de Fevereiro de 2003.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7400 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 5920 euros
pertencente ao sócio José Filipe Tavares de Carvalho; uma de
740 euros pertencente à sócia Margarida Sequeira de Carvalho, e uma
de 740 euros pertencente à sócia Inês Sequeira de Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o só-
cio José Filipe Tavares de Carvalho.

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

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002932476
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JACINTO & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 677/640303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500471916; número e data da inscrição: 17/20030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003503277

J. DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 017/630528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455368; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 24 e 25/20031211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Delmindo de Jesus Fernandes

Almendra, e Fernando Mário Martins Gonçalves por terem renunci-
ado em 29 de Abril de 2002.

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º
e n.º 3 do 5.º

Reforço: 20 024,04 euros, em dinheiro subscrito pelos sócios abaixo
mencionados com as quantias respectivamente de 4507,21 euros,
3007,21 euros; 3502,40 euros; 2002,41 euros; 1004,81 euros; 3000 euros
e 3000 euros, sendo os dois últimos admitidos como novos sócios.

Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 30 000 euros,
e acha-se dividido em sete quotas, uma do valor nominal de 7500 euros
do sócio Armando do Carmo Fernandes, uma do valor nominal de
6000 euros do sócio Luís António Gonçalves Pedro, uma do valor
nominal de 4500 euros do sócio Carlos Alberto Quaresma Dias, qua-
tro iguais, do valor nominal de 3000 euros tituladas uma em nome de
cada um dos sócios António Fernando Lopes Nunes, António Amorim
da Cunha, Cesário Pereira Filipe e Jorge Simões Duarte.

5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Ficam designados gerentes os sócios Carlos Alberto Quaresma

Dias, Armando do Carmo Fernandes e Luís António Gonçalves Pedro.
4 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005963615

FOTO-ROLDÃO � COMÉRCIO DE MATERIAL
FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 170; identificação de pessoa colectiva n.º 501461639; nú-
mero e data da inscrição: 13/021128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293950

GRIMEXTUR � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 513; identificação de pessoa colectiva n.º 501919619; nú-
mero e data da inscrição: 6/021120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000770568

LIDERPINT � PINTURAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 892; identificação de pessoa colectiva n.º 505708493; nú-
mero e data da inscrição: 2/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001234090

NATÁRIO, DUARTE & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 590; identificação de pessoa colectiva n.º 500200629; nú-
mero e data da inscrição: 22/021128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293934

IMOÁUSTRIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 180; identificação de pessoa colectiva n.º 504984861; nú-
mero e data da inscrição: 5/021125.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001187335

L. SANTOS & M. BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 785; identificação de pessoa colectiva n.º 500766754; nú-
mero e data da inscrição: 14/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001020015

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, LABOCIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500472858; nú-
mero e data da inscrição: 13/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001129530
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F. VICENTE MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 742; identificação de pessoa colectiva n.º 500722480; nú-
mero e data da inscrição: 11/021126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001187017

JOSÉ PINHEIRO NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 635; identificação de pessoa colectiva n.º 500493065; nú-
mero e data da inscrição: 8/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000983634

JOSÉ LUÍS DE MOURA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 084; identificação de pessoa colectiva n.º 501090282; nú-
mero e data da inscrição: 10/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000981690

GALERIA DE OCASIÕES � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 259; identificação de pessoa colectiva n.º 501402500; nú-
mero e data da inscrição: 7/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293942

LOURENÇO & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9924; identificação de pessoa colectiva n.º 504788710; núme-
ro e data da inscrição: 3/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001129408

GALSOFT � SERVIÇOS DE SOFTWARE DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 743; identificação de pessoa colectiva n.º 505082950; nú-
mero e data da inscrição: 5/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293900

IBERVISÃO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783; identificação de pessoa colectiva n.º 501983139; nú-
mero e data da inscrição: 32/021031.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293926

INAQUASUB � FORMAÇÃO E ACTIVIDADES
SUBAQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8881; identificação de pessoa colectiva n.º 504904795; núme-
ro e data da inscrição: 6/021128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293861

HELI � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 234; identificação de pessoa colectiva n.º 501976523; nú-
mero e data da inscrição: 11/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403776

INCOTRANS � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 559; identificação de pessoa colectiva n.º 501691960; nú-
mero e data da inscrição: 8/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403741

JOMAPRE � MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501618139; nú-
mero e data da inscrição: 22/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403750
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ISABEL SALGADO & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 576; identificação de pessoa colectiva n.º 501813969; nú-
mero e data da inscrição: 6/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403768

INTERLIS � IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 053; identificação de pessoa colectiva n.º 501853324; nú-
mero e data da inscrição: 12/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001140045

FLORES ADALILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 359; identificação de pessoa colectiva n.º 500876258; nú-
mero e data da inscrição: 15/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403717

GUEBARRO, MALHAS E QUINQUILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500605343; nú-
mero e data da inscrição: 7/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001169892

GESMETRA � GABINETE DE ESTUDOS DE METROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 515; identificação de pessoa colectiva n.º 501433333; nú-
mero e data da inscrição: 14/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403725

NICOLAUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 848; identificação de pessoa colectiva n.º 500202125; nú-
mero e data da inscrição: 8/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403695

GONÇALVES MARTINS & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500544581; nú-
mero e data da inscrição: 12/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001169760

J. SANTOS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 993; identificação de pessoa colectiva n.º 500501785; nú-
mero e data da inscrição: 11/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403709

JOÃO, AGOSTINHO & RAUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 493; identificação de pessoa colectiva n.º 500148864; nú-
mero e data da inscrição: 9/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001169914

GARAGEM AUTO GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 610; identificação de pessoa colectiva n.º 500124108; nú-
mero e data da inscrição: 12/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403687

FRANCISCO DIEZ & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 245; identificação de pessoa colectiva n.º 500119430; nú-
mero e data da inscrição: 9/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001169884
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IMOFLORESMIRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 271; identificação de pessoa colectiva n.º 504839020; nú-
mero e data da inscrição: 4/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403660

NÚMERO UM � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 629; identificação de pessoa colectiva n.º 505189119; nú-
mero e data da inscrição: 6/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403679

INÁCIO & SILVA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9970; identificação de pessoa colectiva n.º 504769146; núme-
ro e data da inscrição: 3/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403652

LDT � GESTÃO, CONSTRUÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5931; identificação de pessoa colectiva n.º 503537675; núme-
ro e data da inscrição: 9/021214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004294000

JOÃO SOUSA & VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 680/20031001; identificação de pessoa colectiva n.º 501586288;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 2/20031113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma J. Luso Tramagal �
Transportes Rodoviários, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bombarda,
6, 3.º, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005790117

GLOBAL ARTBROKERS LIMITED

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 601/20030828; identificação de pessoa colectiva
n.º 980281580; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030828.

Certifico que foi registada a representação permanente de socieda-
de estrangeira (sucursal), em epígrafe, conforme deliberação de 3 de
Junho de 2003.

Representação permanente.
Firma: Global Artbrokres, Ltd.
Sede: 4th Floor, Queens House, 55/56, Lincoln�s Inn Fields,

Londres, Inglaterra.
Capital: £ 1000, representado por 1000 acções do valor nominal

de £ 1, cada uma.
Sucursal.
Global Artbrokers Limited.
Sede: Lisboa, Rua de Serpa Pinto, 3 B, freguesia dos Mártires.
Objecto: agente comissionista na compra e venda de obras de arte

e antiguidades por ordem e conta de terceiros.
Capital afecto: 5000 euros.

Mais certifico que os estatutos da sociedade ficaram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da Costa Silva Loureiro.
2005969079

IMOBILIÁRIA DO TALAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 9014/
19990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504763512; inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20031015.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 40 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios abaixo indicados com as quantias respectivamente de 20 000 euros,
10 000 euros e 10 000 euros.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Manuel António Valente de
Almeida e duas iguais do valor nominal de 11 250 euros, pertencendo
uma a cada sócio Rui Manuel Crespo Valente de Almeida e outra ao
sócio Carlos Teixeira de Almeida.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004264179

IMOBILIÁRIA DO TALAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9014/19990308; identificação de pessoa colectiva
n.º 504763512; número e data da inscrição: 4/20031016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004265590

HERDADE DO MARQUINHO � ACTIVIDADE AGRÍCOLA,
FLORESTAL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 404/20030603; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506235467; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 45 e 46/20030603.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Ângelo Augusto Salgueiro Gon-

çalves e Luís Alberto Pereira Dias Simão, por renúncia em 19 de
Março de 2003.

Alteração do contrato quanto aos artigos 6.º e 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 240 919 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 55 411,37 euros e outra de
21 682,71 euros, pertencentes a Maria Salomé Salgueiro Gonçalves
França e Silva, uma de 55 411,37 euros pertencente à sócia Patrícia
Gonçalves de França e Silva Matias Santos, e uma de 65 048,13 euros,
uma de 21 682,71 euros e uma de 21 682,71 euros pertencentes a
Monte das Antas Sociedade Agrícola, S. A.

ARTIGO 7.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 designadas 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 Salgueiro
Gonçalves França e Silva e Manuel Eduardo Santos França e Silva,
que ficam autorizados a adquirir, vender ou onerar qualquer bem mó-
vel ou imóvel da sociedade pelo preço e condições que entenderem,
sem necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

4 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e
contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403121

LINA DE CASTRO, AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 552/20030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506598250;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030805.

Certifico que por Lina Maria Cerqueira Azevedo de Castro foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lina de Castro, Audiovisuais,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Teixeira, 33, 3.º esquer-
do, em Lisboa, freguesia da Encarnação.

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 na produção e realização de vídeos
e filmes, formação em audiovisuais e traduções.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos 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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402567

KPI SOLUTIONS, KEY PERFORMANCE INDICATORS
CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 848/20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506043215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021120.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Kpi Solutions, Key Performance
Indicators � Consultoria em Sistemas de Informação, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Castilho,
65, 2.º direito, freguesia de São Mamede.

2 � Mediante simples deliberação do conselho de administração, a
sede poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, e a sociedade poderá abrir, transferir
ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras
formas de representação em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
em sistemas de informação, produção e comercialização de sistemas
informáticos, hardware e software e consultoria de gestão.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro quanto a 30%, devendo o restante
ser realizado, igualmente em dinheiro no prazo de três anos a contar
de hoje.

2 � O referido capital encontra-se representado por 50 000 ac-
ções nominativas com o valor nominal de 1 euro cada.

3 � Mediante deliberação da assembleia geral tomada por unani-
midade dos votos representativos do capital social, poderão ser exigidas
aos accionistas suprimentos, prestações suplementares em dinheiro,
até ao montante máximo correspondente a cinco vezes o valor no-
minal da sua participação, sendo os mesmos reembolsáveis, sem ju-
ros, no prazo máximo de quatro anos a contar da respectiva prestação.

4 � Poderão ainda ser exigidas prestações acessórias de capital,
até ao montante referido no número anterior.

ARTIGO 5.º

Espécies de acções

Todas as acções serão nominativas.
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ARTIGO 6.º

Categorias de acções

1 � A sociedade pode emitir, mediante deliberação da assembleia
geral tornada por unanimidade dos votos representativos do capital
social, acções que beneficiem de algum privilégio patrimonial, no-
meadamente acções preferenciais com ou sem voto, remíveis ou não.

2 � As acções referidas no número anterior poderão, na referida
emissão, ficar sujeitas a remição em data fixa ou quando a assembleia
geral o deliberar, sendo a remição efectuada pelo montante que a
assembleia geral fixar ou de acordo com o critério que a assembleia
geral fixar.

3 � A deliberação de remição será sujeita a registo e publicações,
nos termos do disposto no artigo 345.º n.º 8, do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

1 � Em cada aumento de capital por entradas em dinheiro, as
pessoas que, à data da deliberação do aumento de capital, forem ac-
cionistas podem subscrever as novas acções, com preferência relati-
vamente a quem não for accionista, nos termos do artigo 458.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � As novas emissões deverão ser comunicadas aos accionistas
por carta registada, enquanto as acções forem nominativas, ou por
anúncio, nos termos do artigo 459.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

3 � Os accionistas que pretendam usar do direito de preferência
na subscrição, deverão declará-lo por carta registada dirigida à socie-
dade nos prazos legalmente fixados.

4 � Fica ainda, nos termos do disposto no artigo 456.º do Código
das Sociedades Comerciais, o conselho de administração autorizado a
aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, até ao limite de
50 000 euros, desde que tal seja deliberado por aquele órgão por una-
nimidade.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções pela sociedade

1 � A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar acções nos termos do artigo 347.º do Código das Socieda-
des Comerciais, no prazo de um ano a contar da ocorrência do res-
pectivo facto, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do accionista;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de acções;
c) Divórcio, caso as acções venham a ser atribuídas ao cônjuge não

accionista;
d) Morte, incapacidade, inabilitação ou interdição do accionista;
e) Por acordo entre todos os accionistas.
2 � A amortização de acções prevista no número anterior será

feita pelo valor que resultar do último balanço aprovado e o mesmo
será pago em duas prestações, vencendo-se a primeira 30 dias depois
da assembleia geral que votar a amortização e a segunda seis meses
após a primeira, se outra forma de cálculo não resultar imperativa-
mente da lei.

3 � A assembleia geral pode igualmente deliberar que as acções
transmitidas em contravenção com o disposto na lei ou nos presen-
tes estatutos sejam sujeitas a amortização devendo neste caso fixar as
regras e os valores por que a amortização se deverá pautar, devendo
observar-se, a propósito do valor da amortização, que o mesmo será
correspondente ao que resultar do último balanço aprovado.

4 � A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias nos
casos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Consentimento da sociedade para transmissão de acções

1 � A transmissão de acções ou direitos de subscrição a elas ine-
rentes, a qualquer título, sob qualquer forma, entre accionistas, para a
própria sociedade ou para terceiros, estará sempre sujeita ao consen-
timento da sociedade mediante deliberação da assembleia geral toma-
da por unanimidade dos votos representativos do capital social.

2 � O accionista que pretenda transmitir parte ou a totalidade das
acções de que seja titular, deverá notificar, por meio de carta regista-
da com aviso de recepção expedida com antecedência de pelo menos
120 dias em relação à data da projectada transmissão, o conselho de
administração, e dessa comunicação deverão constar o número de
acções a transmitir, a percentagem que representam e, se for o caso,
o montante de suprimentos a transmitir, o nome do interessado
adquirente, o preço global, o prazo de pagamento, bem como todas
as demais condições do respectivo negócio.

3 � A sociedade deve pronunciar-se sobre qualquer pedido de con-
sentimento que lhe seja dirigido no prazo de 45 dias a contar da re-
cepção pela sociedade da comunicação referida no número anterior.

4 � Sem prejuízo do direito de preferência atribuído aos accionis-
tas nos termos do artigo seguinte, se a sociedade não se pronunciar
no prazo fixado no número anterior, considera-se tacitamente pres-
tado o consentimento.

5 � Sendo recusado o consentimento para a transmissão de ac-
ções, a sociedade obriga-se a fazer adquirir as respectivas acções pelos
accionistas interessados, nas respectivas proporções ou, na medida em
que os accionistas não estejam interessados, por outra pessoa nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento, salvo tratando-se de transmissão a título gratuito ou
provando-se que houve simulação de preço, situações em que a aqui-
sição das acções pelos demais accionistas da sociedade ou por terceiros
será efectuada pelo respectivo valor contabilístico, determinado nos
termos do artigo 105.º n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Direito de preferência na transmissão de acções

1 � Caso seja prestado o consentimento da sociedade, ou quando
este tenha sido solicitado pelo accionista mas a sociedade não se te-
nha pronunciado dentro do prazo estabelecido no artigo anterior,
gozam de direito de preferência os demais accionistas, nos termos
dos números seguintes.

2 � Para efeitos do exercício do direito de preferência, o conse-
lho de administração, num prazo não superior a 15 dias a contar da
deliberação de prestação do consentimento ou do termo do prazo para
que tal deliberação seja adoptada, comunicará igualmente por meio de
carta registada com aviso de recepção, aos restantes accionistas a
comunicação efectuada pelo accionista alienante à sociedade nos ter-
mos do n.º 3 do artigo anterior, com indicação de ter sido prestado o
consentimento à projectada transmissão, ou de o mesmo ter sido
solicitado sem a sociedade se tivesse pronunciado dentro do prazo
fixado no artigo anterior, para que estes exerçam, caso queiram, o
direito de preferência na compra das mencionadas acções.

3 � Nos 30 dias subsequentes à recepção da notificação aludida no
número anterior, cada um dos accionistas titulares do direito de pre-
ferência comunicará por escrito ao conselho de administração da
sociedade a intenção de exercer, ou não, o direito de preferência, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento e abrangendo necessariamente, sob pena de ineficá-
cia, todas as acções projectadas alienar e, se for o caso, também o
crédito de suprimentos.

4 � O conselho de administração comunicará ao accionista
alienante se existem ou não accionistas a pretender exercer o direito
de preferência e caso nenhum accionista pretenda exercer o direito
de preferência, poderá o accionista alienante transmitir as acções nas
condições propostas.

5 � Havendo mais do que um interessado no exercício do direito
de preferência, caberá ao conselho de administração da sociedade dis-
so dar conhecimento a todos os accionistas e proceder ao rateio das
acções e, sendo caso disso, dos suprimentos, na proporção da partici-
pação de cada accionista preferente na sociedade, no prazo de 10 dias
a contar do termo do prazo referido no número anterior, sem pre-
juízo do disposto no número seguinte.

6 � A alienação das acções será efectuada e o preço das acções
pago pelos accionistas preferentes nos termos e condições do negó-
cio sobre o qual a preferência for exercida ou, na ausência de prazo
para a alienação ou caso esse prazo já tenha decorrido, no prazo de
cinco dias úteis a contar do termo do prazo fixado nos n.os 4 ou 5 an-
teriores, consoante se tenha ou não procedido a rateio.

7 � O não exercício atempado do direito de preferência, ou o seu
exercício em desconformidade com as regras previstas no presente
artigo, equivale à sua renúncia.

8 � O direito de preferência na transmissão de acções goza de
eficácia real, sendo o presente artigo transcrito nas respectivas con-
tas de registo das acções, assim como no próprio título, quando as
acções sejam tituladas.

9 � Será ineficaz a transmissão de acções realizada com violação
das regras estabelecidas neste artigo e no artigo anterior, devendo o
accionista responsável por essa violação indemnizar a sociedade e os
demais accionistas da sociedade por quaisquer prejuízos resultantes desse
facto para qualquer um deles.

ARTIGO 11.º

Obrigações

1 � Nos termos da lei, a sociedade pode emitir, quer no mercado
interno quer no mercado externo, obrigações e outros valores mobi-
liários, bem como realizar sobre acções próprias ou outros valores
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mobiliários por si emitidos, as operações que forem legalmente per-
mitidas.

2 � A emissão de obrigações e outros valores mobiliários que não
sejam acções ou convertíveis em acções poderá ser aprovada pelo
conselho de administração quando o respectivo montante não exce-
der o valor correspondente ao capital social.

ARTIGO 12.º

Participações

A sociedade pode adquirir e alienar participações sociais em socie-
dades de responsabilidade limitada ainda que com objecto social dife-
rente do seu e mesmo reguladas por leis especiais, ou participar em
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, consórcios e associações em participação e, bem
assim, constituir ou participar em quaisquer outras formas de associa-
ção temporária ou permanente, entre sociedades ou com entidades de
direito público.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, o fiscal único e, caso a assembleia geral o defina, o secretário.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Composição da assembleia geral

1 � Os accionistas deliberam em assembleias gerais convocadas nos
termos da lei.

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

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que pretendem participar na assembleia geral

devem ter averbadas em seu nome, no livro de registo de acções da
sociedade, até dois dias antes da data designada para a respectiva reu-
nião, todas as suas acções ou comprovar, até à mesma data, o respec-
tivo depósito em intermediário financeiro.

5 � Para efeitos do disposto nos número anterior, as acções deve-
rão permanecer inscritas, averbadas ou depositadas em nome do ac-
cionista, pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

6 � Os obrigacionistas ou titulares de outros valores mobiliários
emitidos pela sociedade, assim como os titulares de acções sem direito
de voto não poderão estar presentes nas reuniões da assembleia geral,
sendo nelas representados pelos respectivos representantes comuns.

7 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral nos termos da lei.

8 � A representação do accionista deverá ser feita através de car-
ta registada dirigida ao presidente da mesa, com a antecedência míni-
ma de três dias relativamente à data de realização da assembleia geral.

9 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral por quem tenha poderes para
obrigar a pessoa colectiva em causa ou por pessoa para o efeito no-
meada.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de
três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

Convocação da assembleia geral

Salvo os casos previstos na lei, as assembleias gerais são convocadas
pelo presidente da mesa, mediante cartas registadas dirigidas aos ac-
cionistas possuidores de acções nominativas, para as moradas cons-
tantes do livro de registo de acções da sociedade, com a antecedência
mínima de 30 dias e por publicação nos termos da lei se existirem
acções ao portador.

ARTIGO 17.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá na sede social ou em qualquer outro
local dentro da comarca judicial onde se situa a sede social e por de-

cisão do presidente da mesa com o prévio acordo do presidente do
conselho de administração.

2 � A assembleia geral reunirá, para além da reunião anual para
aprovação das contas e relatório da administração, sempre que o re-
quererem accionistas possuidores de pelo menos 5% do capital social
ou a requerimento do conselho de administração ou do fiscal único.

3 � A assembleia funcionará em primeira convocatória com a
presença qualquer número de accionistas, excepto relativamente às
matérias vertidas no artigo 383.º, n.º 2 do Código das Sociedades Co-
merciais, em cujo caso deverão estar presentes pelo menos, acções
correspondentes a um terço do capital, devendo a convocatória indi-
car qual a data para a segunda convocatória, a qual distará pelo me-
nos 15 dias da primeira, para o caso de não se encontrar presente o
mínimo de accionistas exigido por aquele preceito.

4 � Em segunda convocatória a assembleia reunirá com qualquer
número de accionistas presentes e seja qual for o capital por eles
representado.

ARTIGO 18.º

Deliberações da assembleia geral

1 � Sem prejuízo das maiorias legalmente previstas, dependem da
maioria qualificada de três quartos dos votos emitidos, em primeira
ou segunda convocação, as deliberações da assembleia geral, não se
contando em qualquer caso as abstenções.

2 � Cada accionista não poderá fraccionar os seus votos, de for-
ma a votar em sentidos diversos sobre a mesma proposta ou para
deixar de votar com todas as suas acções providas de direito de voto,
excepto enquanto representante de outra accionista, caso esse em que
poderá votar em sentido diverso com as suas acções e as do seu re-
presentado, e bem assim deixar de votar com umas ou com outras.

ARTIGO 19.º

Competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral delibera sobre todas as matérias que lhe
sejam especialmente atribuídas por lei ou pelos presentes estatutos, e
bem assim sobre aquelas que não sejam da competência especifica de
outros órgãos da sociedade.

2 � Compete, designadamente, à assembleia geral:
a) Aprovação do relatório de gestão e contas anuais, bem como da

proposta de aplicação de resultados relativa a cada exercício;
b) Remuneração e composição dos órgãos sociais (estrutura, nú-

mero de membros, sua eleição, destituição e substituição);
c) Política de dividendos, incluindo distribuição de lucros do exer-

cício ou quaisquer outros bens aos accionistas, designadamente, distri-
buição de reservas;

d) Realização e remuneração de suprimentos, prestações suplemen-
tares ou acessórias de capital;

e) Aquisição de bens a accionistas nos termos do n.º 1 do artigo 29.º
do Código das Sociedades Comerciais;

f) Deliberar sobre o adiantamento sobre lucros no decurso de cada
exercício.

3 � Sobre matérias relativas à gestão da sociedade, os accionistas
só podem deliberar a pedido do conselho de administração.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade compete a um
conselho de administração composto por três, cinco, sete ou nove
membros, eleitos pela assembleia geral, por um período de três anos,
podendo ser eleitos por uma ou mais vezes, devendo um deles, a desig-
nar também pela assembleia geral, exercer as funções de presidente.

2 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar cau-
ção, nos termos do artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Quando a assembleia geral da sociedade deliberar que o conse-
lho de administração seja composto por mais que três membros, po-
derá aquele órgão deliberar que seja criada uma comissão executiva
formada por três ou cinco administradores.

ARTIGO 21.º

Delegação de poderes

O conselho de administração pode:
a) Delegar em um ou mais dos seus membros poderes e competên-

cias para a prática de determinados actos ou categorias de actos de
gestão dos negócios sociais;
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b) Nomear mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, no âmbito dos respectivos instrumentos de man-
dato;

c) Delegar num ou mais administradores poderes de gestão corren-
te da sociedade.

ARTIGO 22.º

Remuneração

Os administradores poderão ser remunerados nos termos em que a
assembleia geral, ou uma comissão de vencimentos por si nomeada, o
vier a fixar.

ARTIGO 23.º

Atribuições do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração em geral exercer os
mais amplos poderes de representação da sociedade, competindo-lhe
a prática de todos os actos necessários ou convenientes à prossecu-
ção do objecto social, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, propor e contestar quaisquer acções, transigir e desistir das
mesmas e comprometer-se em arbitragens, podendo para o efeito
designar um mandatário;

b) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, agências, filiais, sucursais, delegações e qualquer forma de repre-
sentação social;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, sempre que o
considerar conveniente para a sociedade;

d) Adquirir livremente bens móveis, incluindo participar como sócio
em sociedades de responsabilidade limitada ou participações em so-
ciedades com objecto social diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, constituir ou participar em
quaisquer outras formas de associação temporária ou permanente;

e) Constituir mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou
mais dos seus membros;

f) Celebrar contratos necessários à prossecução do objecto social;
g) Contrair empréstimos, prestar avales ou fianças e efectuar quais-

quer outras operações de crédito no interesse da sociedade, nos ter-
mos e condições que julgar adequados;

h) Contratar trabalhadores, estabelecer as suas condições contratuais
e exercer o respectivo poder disciplinar;

i) Abrir, movimentar e cancelar quaisquer contas bancárias da so-
ciedade, depositar e levantar dinheiro, emitir, aceitar, casar e endos-
sar cheques, letras e livranças, extractos de facturas e quaisquer ou-
tros títulos de crédito;

j) Desempenhar em geral as demais funções previstas na lei ou no
contrato social.

ARTIGO 24.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez por
trimestre e ainda sempre que convocado pelo seu presidente ou por
dois dos seus administradores.

2 � O conselho de administração poderá fixar as datas ou perio-
dicidade das suas reuniões ordinárias, caso em que não haverá lugar à
convocação referida no número anterior.

3 � Um administrador poderá votar por escrito e bem assim fa-
zer-se representar por outro administrador nas reuniões do conselho
de administração.

ARTIGO 25.º

Deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração não poderá deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

2 � As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos
dos administradores presentes ou representados, e dos que, caso o
contrato de sociedade o permita, votem por correspondência.

3 � As deliberações do conselho de administração respeitantes às
matérias a seguir indicadas apenas poderão ser tomadas por maioria
de três quartos dos votos dos administradores presentes ou represen-
tados na deliberação:

a) Aquisição, alienação e oneração de participações sociais;
b) Aprovação do plano de negócios, designadamente o plano de

investimentos, e orçamento anual e a transferência para a sociedade
de projectos, carteira de clientes, trabalhadores e encomendas na área
de actividade da sociedade pelos accionistas ou por empresas que com
eles se encontrem em relação de domínio ou grupo;

c) Aquisição, alienação e oneração de activos designadamente,
imóveis com valor superior a 50 000 euros bem como, independente
do seu valor, direitos de propriedade industrial e quaisquer outros que
tenham uma relevância significativa na actividade e/ou situação
patrimonial da sociedade;

d) Contracção de financiamentos, emissão de obrigações e presta-
ção de garantias, reais e pessoais de valor, individual ou conjunta-
mente, superior a 100 000 euros;

e) Cooptação de administradores;
f) Celebração, modificação ou resolução de quaisquer contratos com

relevância significativa na actividade e/ou situação económica e fi-
nanceira da sociedade;

g) Consentimento da sociedade à transmissão de acções;
h) Aquisição de bens a accionistas quando compreendidas no objec-

to social da sociedade;
i) Celebração de outros negócios entre a sociedade e os seus ac-

cionistas, ou empresas que com estes se encontrem em relação de
domínio ou de grupo;

j) Aprovação das declarações fiscais enviadas mensalmente.

ARTIGO 26.º

Vinculação da sociedade

1 � Ainda que o conselho de administração seja composto por mais
de três membros, para obrigar a sociedade é necessária e suficiente:

a) A assinatura conjunta de três administradores;
b) A assinatura de um ou mais mandatários nomeados pelo conse-

lho de administração, nos termos e limites da respectiva procuração;
c) A assinatura de um ou mais administradores-delegados, nos ter-

mos e limites da respectiva delegação de poderes.
2 � Quando esteja instituída a comissão executiva, a sociedade

obrigar-se-á pela assinatura de dois dos administradores pertencentes
a essa comissão.

3 � Nos actos e documentos de mero expediente é suficiente a
assinatura de qualquer um dos administradores, ou de um mandatário,
ou procurador da sociedade, com poderes bastantes para o acto.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 27.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, eleitos pela assembleia geral por um período de três
anos podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O membro efectivo e o membro suplente serão revisores ofi-
ciais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � A assembleia geral deliberará sobre a caução a prestar pelo
fiscal único, podendo dispensá-la.

ARTIGO 28.º

Remuneração

O fiscal único poderá ser remunerado nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar, nos termos da lei.

SECÇÃO IV

Secretário

ARTIGO 29.º

Secretário

1 � A sociedade poderá ter um secretário efectivo, a designar pelo
conselho de administração, e um suplente.

2 � A duração das funções do secretário coincidirá com a dos
mandatos dos membros do conselho de administração que o designe.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 30.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 31.º

Resultados

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, apurados em
conformidade com a lei, deduzidas, quando necessário, as verbas que
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tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou
outras reservas que a lei determine, terão a seguinte aplicação:

a) Um terço dos lucros obtidos será distribuído pelos colaboradores
que no momento de distribuição dos mesmos façam parte integrante
da empresa;

b) Um terço dos lucros obtidos será destinado à distribuição de di-
videndos;

c) Um terço dos lucros obtidos será aplicado de acordo com a delibe-
ração pela assembleia geral.

ARTIGO 32.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei,
cabendo a um ou vários membros do conselho de administração o
exercício da função de liquidatários.

Órgãos sociais eleitos para o triénio de 2002/2004.
Conselho de administração: presidente: António José dos Santos

Alves Caldeira, residente na Urbanização do Mourão, lote 8, São
Martinho do Porto; José Domingos de Jesus Bagina, residente na Rua
de Lucílio Simões, 17, 4.º esquerdo, Lisboa; João Carlos Caetano de
Freitas Pires da Cruz, residente na Praceta da Gazeta, 80, 1.º esquer-
do, Carcavelos, Cascais.

Fiscal único: Neves, A. R. e Batalha, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede no Campo Grande, 380, lote 3-C, piso 0,
escritórios B e C, Lisboa; suplente: João Carlos Carvalho das Neves,
com o mesmo domicílio do anterior.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005402427

LITOGAL, GESTÃO DE INVESTIMENTOS
EM GEORECURSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 587/20030822; identificação de pessoa colectiva n.º 506595943;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030822.

Certifico que por Francisco Brito Coval Pereira Bernardino, José
de Figueiredo Veiga de Malafaia Novais foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LITOGAL, Gestão de Investimen-
tos em Georecursos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Manuel
Marques, 23, 8.º-B, freguesia do Lumiar, 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 gestão de investimentos em
georecursos, comércio de rochas ornamentais, importação e exporta-
ção. Serviços de consultadoria em gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402648

JARDIM DA CEGONHA, SERVIÇOS
LÚDICO-PEDAGÓGICOS DE BABY-SITTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 588/20030822; identificação de pessoa colectiva n.º 506593584;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030822.

Certifico que por Sandra de Jesus Rodrigues Ferreira, Maria de Fá-
tima dos Santos Tavares Esteves Lúcio foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim da Cegonha, Serviços
Lúdico-Pedagógicos de Baby-Sitting, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçada do Galvão,
34, rés-do-chão direito, freguesia da Ajuda, 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 na prestação de serviços lúdico-
-pedagógicos de tomar conta de crianças em local próprio ou ao do-
micílio e comercialização de material lúdico-pedagógico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402656

LUGAREGGIO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 595/20030827; identificação de pessoa colectiva n.º 506631770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030827.

Certifico que por Fernando José Costa Fidalgo de Freitas, Tiago
Sustelo Fidalgo de Freitas foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUGAREGGIO Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor
Barbosa Soeiro, 3, 1.º B, freguesia do Lumiar, 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 construção. Compra e venda
de imóveis e revenda dois adquiridos para esse fim. Loteamento e
urbanização de imóveis. Consultoria e gestão imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá par-
ticipar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto
diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unanimidade.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402664

LANDING � ARQUITECTURA PAISAGISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 599/20030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506630935;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030828.

Certifico que por Maria João Escada Cardoso Cabral foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LANDING � Arquitectura Paisa-
gista, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Padre António
Vieira, 42, freguesia de São Sebastião da Pedreira, 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 arquitectura paisagista,
consultadoria e assessoria ambiental, nomeadamente, estudos, projec-
tos e planeamento ambiental, biofísico e paisagístico. Comércio, ex-
portação e importação de espécies vegetais e mobiliário de jardim.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência 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 � 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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402672

GRAÇA & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 600/20030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506680860;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030828.

Certifico que por Luís Alberto Alves do Vale Graça, Paulo Jorge
Narquel Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Graça & Paulo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de François
Mitterrand, 46, 1.º esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe 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 actividades hoteleiras, restau-
rante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402680

NEWSCIENCE � CONSULTORIA DE APOIO À DECISÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 614/20030904; identificação de pessoa colectiva n.º 506639070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030904.

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

1.º

A sociedade adopta a firma NEWSCIENCE � Consultoria de Apoio
à Decisão Empresarial, L.da e tem a sua sede na Rua da Cidade da Beira,
74, 7.º direito, em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de explicações e forma-
ção. Consultoria e prestação de serviços nas áreas de informática,
investigação operacional, matemática aplicada e apoio à decisão nas
áreas empresarial e industrial.

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, tituladas uma por cada um dos sócios Pedro
Miguel Neutel Aresta Guerreiro e Carlos Alberto Teixeira Iglésias.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta carecer.

5.º

1 � A gerência da sociedade será designada em assembleia geral,
com ou sem remuneração, obrigando-se a sociedade em todos os ac-
tos e contratos com a assinatura de dois gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Pedro Miguel
Neutel Aresta Guerreiro e Carlos Alberto Teixeira Iglésias.

6.º

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

2 � Depende de deliberação unânime dos sócios, tomada em
assembleia geral, a divisão e cessão de quotas.

7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
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h) Por morte de sócio, a quem não sucedam cônjuge ou filhos
maiores.

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.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402702

NPS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 615/20030904; identificação de pessoa colectiva n.º 506567702;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030904.

Certifico que por Carlos Alberto Lopes Sobreira, Nuno Paulo Ra-
mos de Sousa Martins foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NPS � Actividades Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Doca Jardim do
Tabaco, Pavilhão AB E/12, freguesia de Santo Estevão, 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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de actividades ho-
teleiras e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, 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 e o não sócio
Vítor Manuel dos Santos Lopes Sobreira, divorciado, residente na
Estrada das Águas Livres, lote 21, 2.º direito, em Queluz, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402710

FORA DE FASE, PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 616/20030904; identificação de pessoa colectiva n.º 506586642;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030904.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fora de Fase, Produções Audio
Visuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Mira Fernandes,
lote 12, loja esquerda, em Lisboa, freguesia do Beato.

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 produções audiovisuais,
consultadoria na área audiovisual, formação, edição, distribuição, im-
portação e exportação e comercialização discográfica e de produtos
audiovisuais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: uma do
valor nominal de 1250 euros titulada pelo sócio José Samora Ribeiro,
duas iguais do valor nominal de 1062,50 euros, cada uma e uma de
cada um dos sócios, Filipe Jorge Larsen de Assis Costa Rodrigues e
Carlos Manuel da Costa Saraiva, uma do valor nominal de
1000 euros titulada pelo sócio Nuno Miguel Cabeças Proença, e
uma do valor nominal de 625 euros titulada pelo sócio Hugo Miguel
da Silva Rocha.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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, José Samora
Ribeiro, Filipe Jorge Larsen de Assis Costa Rodrigues e Nuno Miguel
Cabeças Proença.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402729

JOSÉ PRIMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 622/20030908; identificação de pessoa colectiva n.º 506427773;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030908.

Certifico que por José António Fernandes Primo foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a José Primo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leite Vasconcelos, 77,
3.º esquerdo, freguesia da Graça, 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 importação, exportação e comércio
de produtos e serviços de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402737

GAUGUINGOLD � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 624/20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506688828;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030909.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GAUGUINGOLD � Importação
e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Pastor de Macedo,
1, 12.º esquerdo, freguesia do Lumiar, 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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de grande variedade de mercadorias nomeada-
mente artigos de ourivesaria, de vestuário, calçado, produtos alimenta-
res, artigos de decoração, utilidades para o lar, acessórios de moda,
jogos, brinquedos, artigos filatélicos e numismáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 3200 euros pertencente ao sócio Pedro Manuel da
Silva Picaluga Nevado e outra do valor nominal de 1800 euros per-
tencente à sócia Isabel Maria Leitão Nogueira Albuquerque Picaluga
Nevado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Manuel da Silva
Picaluga Nevado.

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.
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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.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403016

LUSOBEAT � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES
E PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 625/20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506554325;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030909.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUSOBEAT � Edição de Publi-
cações e Produções Audio Visuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do En-
genheiro Arantes e Oliveira, 11, 1.º B, sala 1, freguesia do Alto do
Pina, 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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em edição de publicações e produ-
ções audio visuais.

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 3750 euros titulada pelo sócio José Manuel Guedes Abrantes
e outra do valor nominal de 1250 euros titulada pela sócia Maria de
Fátima de Sousa Veloso.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403024

LUÍS & IVONE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 631/20030915; identificação de pessoa colectiva n.º 506699285;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030915.

Certifico que por Luís Alberto Marques dos Santos Miranda, Ivone
Rodrigues Figueiredo Miranda, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís & Ivone, L.da durará por tempo
indeterminado e terá a sua sede na Rua de Manhiça, 444, rés-do-chão
H, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade independente-
mente de autorização da assembleia geral, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de
actividades de restauração, bar e fornecimento de refeições para fora.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � A cessão de quotas é livre entre os sócios mas depende do
consentimento da sociedade quando feita a não sócios, incluindo côn-
juges, ascendentes ou descendentes.

3 � Os sócios gozam do direito de preferência na cessão de quotas.

ARTIGO 4.º

Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de
recepção, enviadas aos sócios com uma antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 5.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota nãos e transmitirá aos
sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-la, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 � Se, decorridos 90 dias sobre o conhecimento da morte do sócio
por algum dos gerentes, não tiver sido efectuada nenhuma medida a
que se refere o número anterior, a quota considera-se transmitida aos
sucessores do falecido.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência fica dispensada de caução e os seus membros serão
ou não remunerados conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os gerentes são designados em assembleia geral por um pe-
ríodo de quatro anos.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Alberto Marques
dos Santos Miranda, sem remuneração.

4 � Fica vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, bem como em fianças, avales
e qualquer outra garantia, pessoal ou real, a favor de terceiros.
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5 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

O ano social coincide com o ano civil.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403040

HEDWIGES � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARTE
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 632/20030915; identificação de pessoa colectiva n.º 506689689;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030915.

Certifico que por Francisco José Abrantes Cardoso, Susana Maria
da Costa Abrantes, Ana Margarida Faro de Matos Oliveira Santos foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HEDWIGES � Comércio de Ar-
tigos de Arte e Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Armindo Rodrigues, 9-
B, em Lisboa, freguesia do Lumiar.

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 comercialização, importação,
distribuição em veículos ligeiros e representação de artigos de decora-
ção, arte e design.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Francisco José
Abrantes Cardoso e Susana Maria da Costa Abrantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403059

JOANA & INÊS � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 636/20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506586626;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030917.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joana & Inês � Decoração de
Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Chicó, 2-G, fre-
guesia do Lumiar, concelho e cidade de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de mobiliário, artigos de iluminação, têx-
teis e outros artigos decorativos e prestação de serviços na área de
decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Inês Antunes Cabral Queiroz de Matos e Joana Antunes Cabral Queiroz
de Matos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403067

JORGE MANUEL FONSECA � PERITAGENS
DE SEGUROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 639/20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506714330;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030917.

Certifico que por Jorge Manuel Antunes da Fonseca foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Fonseca �
Peritagens de Seguros, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Largo João Vaz, 1, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de São João de Brito, 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 peritagens de sinistros de ramos
patrimoniais de seguros.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403075

JOSÉ MANUEL FALCÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 642/20030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506670813;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030918.

Certifico que por José Manuel Falcão Romão Martins foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Manuel Falcão, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Rodrigo da Cunha,
18, rés-do-chão C, em Lisboa, freguesia de São João de Brito.

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 hoteleiras, restau-
ração, café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos 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.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403083

JOÃO ROLO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 643/20030918; identificação de pessoa colectiva
n.º 506631192; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030918.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Rolo � Indústria e Comér-
cio de Vestuário, L.da e tem a sua sede na Praça de Francisco Sá Car-
neiro, 6, 1.º esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho de
Lisboa.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples decisão da gerência.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comércio a retalho de artigos de vestuário e calçado. Acessórios de
moda e artigos para o lar. Fabrico de vestuário.

2 � A sociedade fica autorizada a subscrever ou adquirir participa-
ções em sociedades com objecto diferente do referido no número
anterior, bem como a participar em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, do
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio João Manuel de
Oliveira Rôlo; uma, do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio José Moreira Rolo.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 20 vezes o montante do capital social e na proporção das
respectivas quotas.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende da deli-
beração dos sócios tomada por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos, a remunerar
nos termos do respectivo contrato, que dependerá de prévia delibera-
ção dos sócios, por unanimidade dos sócios.

2 � Os suprimentos podem não ser proporcionais às quotas e re-
cair apenas sobre um ou alguns dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre sócios não depende do con-
sentimento da sociedade.

2 � Nos restantes casos, se a sociedade autorizar a cessão, os só-
cios gozam do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas
a serem cedidas, que exercerão de harmonia com o disposto nos nú-
meros seguintes.

3 � Os restantes sócios comunicarão ao cedente, por meio de carta
registada, com aviso de recepção, no prazo de 15 dias a contar da
autorização referida no n.º 2 supra, se desejam exercer o direito.

4 � Se vários sócios desejarem exercer a preferência, a quota ou
quotas a ceder são repartidas entre eles proporcionalmente à sua par-
ticipação no capital da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A amortização de quota pode ter lugar, por deliberação dos
sócios, se ocorrer um dos factos seguintes:

a) Interdição, inabilitação, falência, insolvência, dissolução ou li-
quidação de um sócio;

b) Quando esteja iminente ou se faça, arresto, penhora ou qualquer
providência legal ou judicial, que retire a quota da disponibilidade dos
sócios;

c) Quando em resultado de acção de divórcio ou separação de pes-
soas e bens, a quota seja atribuída ao cônjuge não subscritor.

2 � A sociedade poderá liquidar a contrapartida da amortização
até ao máximo de seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem
juros, vencendo-se a primeira no oitavo dia subsequente ao da fixa-
ção definitiva da contrapartida.

3 � O local de pagamento da contrapartida da amortização ou das
respectivas prestações é o da sede da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de morte de um sócio, a quota não se transmite aos
sucessores do falecido.

2 � A sociedade pode:
a) Amortizá-la;
b) Fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.
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3 � Se nenhuma destas medidas for efectivada nos 90 dias subse-
quentes ao conhecimento da morte do sócio por algum dos gerentes,
a quota considera-se transmitida aos seus sucessores.

4 � O preço da amortização será o correspondente à quota amor-
tizada, segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte dos
fundos sociais que na proporção lhe couber.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade nos casos pre-
vistos na lei ou sempre que o seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento da sociedade cause a esta ou
possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes.

2 � É, nomeadamente, causa de exclusão a cedência de quota sem
observância do artigo 6.º

ARTIGO 10.º

As deliberações dos sócios consideram-se tomadas se obtiverem a
maioria simples dos votos emitidos, excepto nos casos de aumento
de capital social, alteração dos estatutos, fusão, cisão e dissolução,
em que é necessária a maioria de 75%, ou noutros expressamente
referidos neste contrato de sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência é exercida pelo sócio João Manuel Oliveira Rôlo,
sendo necessária a assinatura de um gerente ou de um procurador para
obrigar a sociedade.

2 � O gerente terá ou não remuneração, consoante for fixado por
deliberação dos sócios.

ARTIGO 12.º

Ao gerente são concedidos poderes para, designadamente:
a) Confessar, desistir ou transigir, judicial ou extrajudicialmente,

em qualquer acção e matéria;
b) Adquirir, alienar e onerar bens, móveis ou imóveis;
c) Adquirir, alienar, onerar e locar, activa ou passivamente, esta-

belecimentos da sociedade;
d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, aliená-

-las e onerá-las;
e) Criar, transferir e extinguir sucursais, agências, delegações ou outras

formas locais de representação, em território nacional ou no estrangeiro.
f) Deliberar a emissão de obrigações.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no decur-
so do exercício, com observância das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 14.º

No caso de dissolução serão liquidatários todos os sócios.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403091

LUGAR DE PIPAS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 645/20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506702014;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030919.

Certifico que por Luís António Gago da Câmara Narciso e Maria
Rita Brito Monteiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lugar de Pipas � Sociedade de
Promoção Turística e Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Braamcamp, 14, 3.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, 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 compra, venda e arrendamento
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Exploração
de bens imóveis para fins hoteleiros e promoção turística.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Luís António Gago da
Câmara Narciso.

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.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403105

NATURSELF � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 715/20031015; identificação de pessoa colectiva n.º 506666492;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031015.

Certifico que por Carlos Rui da Costa Pinto, Orlando Jorge de
Almeida Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NATURSELF � Exploração
Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Dr. José Espí-
rito Santo, lote 49, 3.º G, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, snack-bar e refeitório, café e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Orlando Jorge de
Almeida Pinto.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005403113
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KIRKDENE & ABREU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9231; identificação de pessoa colectiva n.º 504482319; núme-
ro e data da inscrição: 9/021022.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293870

F. ARAÚJO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9563; identificação de pessoa colectiva n.º 504587145; núme-
ro e data da inscrição: 3/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001129343

FREE CONSULTING � CONSULTORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9564; identificação de pessoa colectiva n.º 504678280; núme-
ro e data da inscrição: 5/030721.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293896

GARCIA & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9618; identificação de pessoa colectiva n.º 504618741; núme-
ro e data da inscrição: 3/021129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000983707

GONÇALVES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 116/520724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500987645; inscrição n.º 8, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 2 e 3/20031020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Nomeação de gerentes, para o quadriénio de 2000-2003, por deli-
beração de 14 de Março de 2000 � António Emídio Taborda Pereira
de Matos; e Maria da Conceição de Jesus dos Santos Taborda de Matos.

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 31 331$, realizado em reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 65 000 euros, dividi-
do em quatro quotas dos valores nominais, uma de 1650 euros, uma

de 30 850 euros e outra de 6500 euros, do sócio António Emídio
Taborda Pereira de Matos, e outra de 26 000 euros da sócia Maria da
Conceição de Jesus dos Santos Taborda de Matos.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003174605

HYPROMAT PORTUGAL, LAVAGEM DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1319; identificação de pessoa colectiva n.º 502283556; núme-
ro e data da inscrição: 23/021126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001101775

GARCOR � EXPLORAÇÃO DE BARES E DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2275; identificação de pessoa colectiva n.º 502504633; núme-
ro e data da inscrição: 13/030707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001186720

JORDÃO & SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3012; identificação de pessoa colectiva n.º 501362711; núme-
ro e data da inscrição: 9/021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001175442

NEUROVIDA � SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO,
TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE DOENTES

NEUROLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3557; identificação de pessoa colectiva n.º 502887613; núme-
ro e data da inscrição: 7/020924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293837

KNIGHT FRANK � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6700; identificação de pessoa colectiva n.º 503756938; núme-
ro e data da inscrição: 9/021127.
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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.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293853

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 497/530515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116156; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 53, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 54 e inscrição n.º 59; números e data das
apresentações: 10 e 11/20020926.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Alberto Duarte Rosário, por

ter renunciado em 30 de Junho de 2002.
Cessação de funções do administrador José Carlos Alfaia Mimoso,

por ter renunciado em 12 de Julho de 2002.
Nomeação de dois administradores, por cooptação em 19 de Julho

de 2002 � Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, Avenida de
Miguel Torga, 27, Edifício C, 7.º-C, Lisboa; José Augusto Castelhano
Nunes Egreja, Alameda da Quinta de Santo António, 5, núcleo 1, 11.º-
D, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001100019

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 497/530515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116156; número e data da inscrição: 61/20030902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001100078

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 497/530515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116156; inscrição n.º 62 e inscrição n.º 63; números e data
das apresentações: 26 e 27/20031124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação da secretária da sociedade e suplente em 19 de Novem-

bro de 2003.
Secretária da sociedade: Isabel Maria de Macedo Correia, Passeio

do Levante, Torre Verde, 9.º A, Sacavém; e
Secretária suplente: Élia Cristina Nobre Urbano Gonçalves Pais,

Estrada Principal da Carapiteira, Gradil, Mafra.
Dissolução, por deliberação de 24 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006310763

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A. (EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 497/530515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116156; averbamento n.º 5 à inscrição n.º 53, averbamento

n.º 2 à inscrição n.º 57, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 59, ins-
crição n.º 64 e inscrição n.º 65; números e data das apresenta-
ções: 34, 35, 36, 37, 38 e 39/20031230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Luís Filipe de Medeiros

Cravo Ribeiro, Luís João Bordalo Silva e José Antunes João, por te-
rem renunciado respectivamente em 14 de Maio de 2003, 18 de Agosto
de 2003 e 1 de Setembro de 2003.

Cessação de funções do administrador Manuel Corrêa de Barros de
Lancastre, por ter renunciado em 30 de Abril de 2003.

Cessação de funções do administrador José Augusto Castelhano
Nunes Egreja, por ter renunciado em 28 de Agosto de 2003.

Nomeação do presidente e dois vogais até final do triénio em cur-
so de 2001/2003, por deliberação de 6 de Novembro de 2003.

Presidente � Zeinal Abedin Mahomed Bava, Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 490, Lisboa: vogais: José Manuel de Morais Briosa e
Gala, Rua das Murtas, 1, 3.º, direito, Lisboa; e Duarte Maria de Almeida
e Vasconcelos Calheiros, Avenida da Holanda, 478, Estoril.

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271760

FONSECA & TRIGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 489/551012; identificação de pessoa colectiva
n.º 500537216; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 16 e 17/20030916.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Álvaro Peres Marinho, Casimiro

da Costa Leal, e Joaquim José Coelho Ferreira, por terem renunciado
em 8 de Maio de 2003.

Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, bar, pas-
telaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 2500,01 euros, pertencente ao sócio José dos Santos, e
outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria do
Céu dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, dispensa-
da de caução, e com ou sem remuneração, consoante for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo do sócio José dos Santos, que fica,
desde já, nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005940054

HENRIQUES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 740/560216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458421; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: (of.) 15, 18 e
18/20020905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 70 � 23 de Março de 2004 6362-(583)

Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção das quotas.

Cessação de funções dos gerentes João Estaca Baptista e Maria da
Conceição Alves da Silva Batista, por terem renunciado em 30 de Julho
de 2002.

Alteração total do contrato.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.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 duas seguintes quotas: uma de 4750 euros do sócio João
Estaca Batista, e uma de 250 euros da sócia Maria da Conceição Alves
da Silva Baptista.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a usar a firma Henrique & Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Estrada das
Amoreiras, 1-A, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de restauração.

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 de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Rosa Branca Prezado Santos de Azevedo e José Vítor de
Sena.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios Rosa Branca Prezado Santos de Azevedo e José Vítor
de Sena.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403610

GODINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 308/570309; identificação de pessoa colectiva
n.º 500127441; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrição
n.º 37; números e data das apresentações: (of.) 46 e 47/20030716.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Anabela Henriques Pio, por ter

renunciado em 16 de Junho de 2003.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e

6.º
Reforço: 240,42 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócio Filipe

Miguel Conceição Guerreiro.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corresponde à
soma de duas quotas, uma no valor nominal de 99 500 euros perten-
cente ao sócio Filipe Miguel Conceição Guerreiro e outra no valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel da Concei-
ção Quintas de Oliveira.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade compete ao sócio
Filipe Miguel Conceição Guerreiro, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do sócio gerente Filipe Miguel Conceição Guer-
reiro.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003481192

INSTITUTO DE RADIOLOGIA DR. IDÁLIO DE OLIVEIRA
CENTRO DE RADIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 325/800423; identificação de pessoa colectiva n.º 500964157;
inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; números e data das apresen-
tações: 4 e 9/20030627.

Certifico que foi registado o seguinte: 
Redenominação e reforço do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 360,63 euros, realizado em dinheiro, pela única sócia.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros e está dividido em duas quotas uma no valor nominal
de 73 683,92 euros, e outra no valor nominal de 76 316,08 euros,
ambas pertencentes à sócia Telma Maria Batinho Martins de Oliveira.

Transformação, alteração total do contrato e nomeação do conse-
lho de administração e fiscal único.

Data da deliberação: 17 de Abril de 2003, passando a reger-se pe-
los seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Rege-se pelos presentes estatutos a sociedade anónima com a fir-
ma Instituto de Radiologia Dr. Idálio de Oliveira � Centro de Radi-
ologia Médica, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Sidónio Pais, 18, cave esquerda,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, podendo ser deslocada pelo
conselho de administração, nos limites da lei.

2 � Compete ao conselho de administração criar e encerrar sucur-
sais, delegações e outras formas locais de representação da sociedade,
em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos
englobando todas as técnicas de imagiologia, radioterapia externa e
braquiterapia.

2 � A sociedade pode participar noutras sociedades, de objecto igual
ou diferente do seu, mesmo que regidas por leis especiais, bem como
em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e outros meios de financiamento

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, encontrando-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 � O conselho de administração, desde que para tal obtenha a
concordância do fiscal único, pode aumentar o capital social, por uma
ou mais vezes, até ao limite global de 500 000 euros.

3 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, até
ao limite legal.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por 30 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada.

2 � As acções representadas por títulos são nominativas.
3 � Os títulos representam 1, 10, 50, 100, 1000 ou 10 000 ac-

ções, podendo os accionistas exigir a sua divisão e a sua concen-
tração.
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4 � As despesas de divisão e concentração de títulos correm por
conta dos accionistas interessados.

5 � As acções podem também assumir forma escritural.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções nominativas fica subordinada ao seguinte
regime:

a) A transmissão é sujeita a consentimento da assembleia geral,
ficando no caso de recusa a sociedade obrigada a fazê-las adquirir nos
termos legais e tornando-se livre a transmissão se o pedido não for
apreciado no prazo de 30 dias;

b) Os accionistas terão direito de preferência na alienação a título
oneroso das referidas acções;

c) Para efeito de exercício do direito de preferência, os accionistas
serão avisados pelo conselho de administração por anúncio publicado
nos termos legais e com antecedência mínima de 30 dias, precedendo
comunicação escrita do alienante àquele conselho indicando o objec-
to da alienação, o preço, as condições de pagamento e identidade do
adquirente;

d) O conselho de administração notificará o alienante e os
preferentes para comparecerem em data certa na sede social, muni-
dos dos respectivos títulos, distribuindo-se as acções por acordo entre
os preferentes ou por licitação, na falta de acordo.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações e quaisquer outros títulos nego-
ciáveis.

CAPÍTULO III

Disposições comuns relativas aos órgãos sociais
e representação da sociedade

ARTIGO 8.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos órgão sociais
são designados por períodos de três anos, coincidentes com os exer-
cícios sociais.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondução,
por uma ou mais vezes.

3 � Os mandatos só terminam com o inicio de funções dos que
sejam designados para substituir os membros cessantes.

ARTIGO 9.º

1 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral e
do conselho de administração são fixadas por uma comissão de remu-
nerações, composta por três accionistas, um dos quais como presi-
dente, eleitos pela assembleia geral.

2 � A remuneração dos administradores pode englobar uma per-
centagem dos lucros do exercício, até ao limite global de 5% dos
mesmos.

3 � Excepto no que toca à periodicidade das reuniões, o funciona-
mento da comissão de remunerações rege-se pelo que estes estatutos
dispõem quanto ao conselho de administração.

4 � Compete ao conselho de administração celebrar o contrato com
o revisor oficial de contas que ocupe o cargo de fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se através:
a) Da intervenção do presidente do conselho de administração;
b) Da intervenção conjunta de dois dos outros administradores;
c) Da intervenção de um só dos administradores, quando se trate

de matéria em que tal tenha sido deliberado pelo conselho de admi-
nistração ou que respeite ao exercício de poderes especialmente dele-
gados;

d) Da intervenção de um ou mais procuradores, nos termos das
respectivas procurações.

2 � Fica expressamente esclarecido que nos actos que não envol-
vam contracção de obrigações para a sociedade, ela pode ser repre-
sentada por qualquer dos seus administradores, agindo isoladamente.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � Apenas têm a direito a participar nas reuniões da assembleia
geral os accionistas com direito a voto.

2 � Têm a qualidade de accionistas, para efeitos de participação
nas reuniões da assembleia geral, os que tenham acções registadas em

seu nome no livro apropriado da sociedade ou, no caso das acções
escriturais na respectiva conta, e os que tenham acções depositadas
em instituições de crédito e desse depósito façam prova.

3 � O registo e o depósito a que se refere o número anterior hão-
de ter-se verificado com a antecedência mínima de sete dias relativa-
mente à data da reunião de que se trate e hão-de manter-se até ao
encerramento da reunião.

4 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções, podendo os acci-
onistas com menor número de acções agrupar-se de modo a obterem
aquele número, mas, em tal caso, hão-de fazer-se representar por um
só deles ou por outro accionista.

5 � Todos os arredondamentos dos votos que cabem aos accionis-
tas são determinados por defeito.

6 � A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pessoas
colectivas depende da designação que façam por escrito de uma pes-
soa singular que os represente.

7 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro do conselho de administração,
pelo seu cônjuge, pelos seus parentes na linha recta ou por outros
accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas sem prejuízo do disposto na lei quanto
ao secretário da sociedade.

2 � A mesa, composta por um presidente e um secretário, é eleita
pela assembleia.

3 � Cabe ao presidente convocar, com as formalidades legais, as
reuniões da assembleia.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode consti-
tuir-se quando estejam presentes ou representados accionistas cujos
votos excedam dois terços dos votos conferidos pela totalidade do
capital social.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija maiorias qualificadas, as
deliberações da assembleia são tomadas por maioria de votos emiti-
dos, não se contando as abstenções.

ARTIGO 14.º

Para além das reuniões impostas por lei, a assembleia geral reúne-
se sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum dos
outros órgãos sociais ou por accionistas nos termos legalmente esta-
belecidos.

CAPÍTULO V

Do conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
um dos quais presidente, designado pela assembleia geral que eleger o
conselho.

2 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3 � Os administradores caucionarão o bom exercício dos seus car-
gos por uma das formas indicadas na lei, na importância de 5000 euros,
ou outra superior que a assembleia geral vier a fixar.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Definir as políticas gerais da sociedade, sem prejuízo do disposto

na alínea anterior;
d) Aprovar orçamentos anuais;
e) Definir a organização interna da sociedade;
f) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, comprometen-

do-se em arbitragens, propondo pleitos judicias ou defendendo-se neles,
podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais;

g) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

h) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações noutras sociedades e em agrupamen-
tos complementares de empresas;

i) Contrair quaisquer obrigações;
j) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 70 � 23 de Março de 2004 6362-(585)

ARTIGO 17.º

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de administra-
ção pode delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

2 � Em especial, o conselho de administração pode incumbir al-
gum dos seus membros de exercer permanentemente a gestão corren-
te da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se ordinariamente, uma
vez em cada três meses.

2 � O conselho reúne-se ainda sempre que o seu presidente o
entenda ou algum, dos membros lho solicite.

3 � As reuniões são convocadas com a antecedência de, pelo
menos, cinco dias.

4 � Para que o conselho se possa constituir em reunião é neces-
sária a presença da maioria dos seus membros.

5 � Os administradores podem fazer-se representar por outros
administradores nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida ao
presidente aquando de cada reunião.

CAPÍTULO VI

Do fiscal único

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade cabe a um fiscal único.
2 � Além do fiscal efectivo, haverá um suplente, devendo ambos

ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO VII

Do secretário

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade poderá ter um secretário, a designar pelo conse-
lho de administração.

2 � Quando for designado um secretário efectivo será também
designado um suplente.

3 � A duração das funções do secretário coincidirá com as dos
mandatos dos membros do conselho de administração que o designe.

CAPÍTULO VIII

Disposições várias

ARTIGO 21.º

1 � Os resultados líquidos do exercício terão a aplicação que a
assembleia geral livremente deliberar, não sendo aplicável a limitação
do artigo 294.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A sociedade poderá distribuir lucros aos accionistas no decur-
so dos exercícios sociais, observadas as condições da lei.

ARTIGO 22.º

Sem prejuízo da competência atribuída pela lei e por estes estatu-
tos ao fiscal único, a assembleia geral ou o conselho de administração
podem solicitar a entidades especializadas exteriores à sociedade a
realização de auditorias às contas sociais.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os administradores em funções à data da

dissolução, salvo se a assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 24.º

Todos os litígios que oponham a sociedade aos accionsitas ou a
outros membros dos órgãos sociais serão dirirmidos no foro da comarca
onde se situe a sede social.

Disposições transitórias

A) A sociedade assume todas as despesas inerentes à sua constituição.
B) A composição dos órgãos sociais durante o primeiro mandato

será a seguinte:
Mesa da assembleia geral: presidente � António Manuel Pinto

Duarte, casado, com domicílio profissional na Rua de Castilho, 14,
C, 5.º, 1250-069 Lisboa; secretário: Gustavo Alexandre Garrido da
Silva Amaral, casado, residente na Estrada de Benfica, 329, 2.º direi-
to, 1500-075 Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Lista
de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 51, contribuinte n.º 500107251,
com sede na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 3, 1.º, Lisboa,
representada por Justino Mendes dos Santos Romão; revisor oficial de
contas n.º 379, casado, com domicílio profissional na Rua do General
Firmino Miguel, torre 2, 3, 2.º, Lisboa, contribuinte n.º 125447797.

Fiscal único suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial
de contas n.º 564, casado, contribuinte n.º 169613216, com domicílio
profissional na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 3, 2.º, Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Telma Maria Batinho
Martins de Oliveira, casada no regime de comunhão de adquiridos com
Vítor Manuel Antunes de Oliveira, residente na Avenida das Nações
Unidas, 1, 3.º A, 1600-530 Lisboa; Maria Elisa Falcão Flores Ferreira
Alves, casada no regime de comunhão geral de bens com Carlos Artur
Simões Ferreira Alves, residente na Rua de Pedro Nunes, 10, 9.º direi-
to, 2780-142 Oeiras; Ana Luísa da Graça Batinho Batata da Silva
Amaral, casada no regime de comunhão de adquiridos com Gustavo
Alexandre Garrido da Silva Amaral, residente na Estrada de Benfica,
329, 2.º, direito, 1500-075 Lisboa.

Comissão de remunerações: Telma Maria Batinho Martins de Oli-
veira, casada no regime de comunhão de adquiridos com Vítor Ma-
nuel Antunes de Oliveira, residente na Avenida das Nações Unidas, 1,
3.º A, 1600-530 Lisboa; Ana Luísa da Graça Batinho Batata da Silva
Amaral, casada no regime de comunhão de adquiridos com Gustavo
Alexandre Garrido da Silva Amaral, residente na Estrada de Benfica,
329, 2.º, direito, 1500-075 Lisboa, Gustavo Alexandre Garrido da Silva
Amaral, casado, residente na Estrada de Benfica, 329, 2.º, direito,
1500-075 Lisboa.

C) As pessoas acima designadas membros do conselho de adminis-
tração ficam dispensadas de prestar a caução prevista no artigo 14.º
do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2003550917

HAGEN, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 519; identificação de pessoa colectiva n.º 505441942; nú-
mero e data da inscrição: 4/021122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas, do ano
de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249930

LONDON ATLANTIC � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 104; identificação de pessoa colectiva n.º 505373823; nú-
mero e data da inscrição: 6/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249929

NÓBREGA & SILVA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9504; identificação de pessoa colectiva n.º 504645811; núme-
ro e data da inscrição: 3/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249928
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NORONHA & ANDRADE ORTOPEDIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7631; identificação de pessoa colectiva n.º 504024310; núme-
ro e data da inscrição: 6/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249927

HAL � SERVIÇOS INFORMÁTICA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8002; identificação de pessoa colectiva n.º 502591498; núme-
ro e data da inscrição: 4/021211.

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249926

HAMBUREIRAS, EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5977; identificação de pessoa colectiva n.º 503539635; núme-
ro e data da inscrição: 6/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001147198

IMOBILIÁRIA ARCO DO ALEGRETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8342; identificação de pessoa colectiva n.º 504151096; núme-
ro e data da inscrição: 3/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005403644

IMOFE � COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2896; identificação de pessoa colectiva n.º 501372938; núme-
ro e data da inscrição: 7/021206.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293993

JESUS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3761; identificação de pessoa colectiva n.º 501476040; núme-
ro e data da inscrição: 15/021210.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001148631

LUSIFOR � SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2322; identificação de pessoa colectiva n.º 502608994; núme-
ro e data da inscrição: 17/021204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293977

LUÍS FILIPE ENGENHEIRO DOS SANTOS
SOCIEDADE DESPACHO ADUANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2579; identificação de pessoa colectiva n.º 501327363; núme-
ro e data da inscrição: 18/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293985

LABORATÓRIOS SARBEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1686; identificação de pessoa colectiva n.º 502330155; núme-
ro e data da inscrição: 10/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293845

IMOHOLSANT � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2123; identificação de pessoa colectiva n.º 502584823; núme-
ro e data da inscrição: 25/021210.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004293969

GLÓRIAS FERREIRA, ASSOCIADOS
CONSULTORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2787; identificação de pessoa colectiva n.º 502684755; núme-
ro e data da inscrição: 6/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249925
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LEGOCIVIL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1355; identificação de pessoa colectiva n.º 502288264; núme-
ro e data da inscrição: 7/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249924

LUSOBALI � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1479; identificação de pessoa colectiva n.º 502386541; núme-
ro e data da inscrição: 14/021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000249923

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VERGUS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 044; identificação de pessoa colectiva n.º 505761947; nú-
mero e data da entrada: 434/040204.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005466026

RICHISOM � COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2636; identificação de pessoa colectiva n.º 502593857; núme-
ro e data da entrada: 435/040204.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2000975461

SONHANDO � ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9611; identificação de pessoa colectiva n.º 504544101; núme-
ro e data da entrada: 436/040204.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005419982

URBIDOMUS, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 314; identificação de pessoa colectiva n.º 500831637; nú-
mero e data da entrada: 438/040204.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005466050

VIATERM � PROJECTO E CONSTRUÇÃO
DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7943; identificação de pessoa colectiva n.º 504002325; núme-
ro e data da entrada: 419/040203.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005056286

TÁXIS ESTRELA ERMIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 210; identificação de pessoa colectiva n.º 500475350; nú-
mero e data da entrada: 418/040203.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2004270209

TÁXIS OS CALVOS DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 956; identificação de pessoa colectiva n.º 500449929; nú-
mero e data da entrada: 417/040203.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2004270179

RUI SIMÕES COELHO � OSTEOPATIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 726; identificação de pessoa colectiva n.º 506241580; nú-
mero e data da entrada: 403/040202.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2002537950

SENADOR � ALFAIATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 474; identificação de pessoa colectiva n.º 505009331; nú-
mero e data da entrada: 401/040202.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005433489
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LISBOA � 4.A SECÇÃO

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR.A GRAÇA HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8536; identificação de pessoa colectiva n.º 504584251; núme-
ro e data da entrada: 19 103/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001573413

C. M. T. V. � CLÍNICA DE MEDICINA TROPICAL
E DO VIAJANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 442/010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505567458;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/030108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 25/030108 � Cessação de
funções do gerente, Hugo Miguel Rodrigues Marques, por ter renun-
ciado em 22 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249950

CENTURYGEST � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7885/990305; inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 26 e
27/030114.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentações n.os 26 e 27/030114 � Nomeação do fiscal único
suplente, por deliberação de 1 de Outubro de 2002, para o triénio em
curso de 2002/2004: Manuel Alberto Gaspar Soares, casado, Rua de
Julieta Ferrão, 12, sala 304, torre A, Lisboa, revisor oficial de con-
tas.

Menção: Francisco Adriano Baptista de Castro Torres passou a
revisor oficial de contas efectivo.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249938

MERZOUGUI & SOUSA � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7898/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504617265;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/030110.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 35/030110 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração de 31 de Dezembro de 2002: Vítor Manuel Horta Peneira, di-
vorciado, Rua de São Domingos à Lapa, 117-B, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249937

METROPHARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8206/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504545892;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 36/030110.

Certifico que foi registada a dissolução e enceramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249936

PLAYLIGHT � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8412/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504625446;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/030122.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 2 004 820$ para 60 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
60 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
24 000 euros, do sócio José Carlos Pereira Lilaia; uma e 18 000 euros,
do sócio Clemente Joaquim Martins Mitra; uma de 6000 euros, da
sócia Regina Célia Gonçalves Martins Mitra; e uma de 12 000 euros,
do sócio Fernando Mendes dos Santos.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249935

PAELHASTEJO, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9200/000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504931857;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 58/030130.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 58/030130 � Cessação de
funções do gerente Pedro Manuel Assis e Santos Rosado da Fonseca,
por ter renunciado em 20 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249933

C. MONTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5257; identificação de pessoa colectiva n.º 503708224; núme-
ro e data da entrada: 5437/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000249932

MENA E NANDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6787/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504059106;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 6/030108.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 6/030108 � Cessação de fun-
ções do gerente, Manuel Filipe Madeira Carvalho, por ter renunciado
em 1 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249931

MARIA JOSÉ FIGUEIRA � SERVIÇOS POLICLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6012/970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503835560;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/030130.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado, é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 500 euros perten-
cente à sócia Maria José Figueira; uma de 2500 euros e outra de
2000 euros pertencentes à sócia NIGAFI � Sociedade Imobiliária, S. A.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249949

MOHAMED � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 912/030103; identificação de pessoa colectiva
n.º 506289206; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11 912/030103.

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

1.º Mohamed Camará, solteiro, maior, natural de Guiné-Conacri,
de nacionalidade Guiné-Conacri, residente na Rua de Campolide, 110,
2.º direito, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 221801537;

2.º Alpha Oumar Diallo, casado com Fatouma Diallo sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural de Guiné-Conacri, de nacionalida-
de Guiné-Conacri, residente na Rua de Pinheiro Chagas, 1, 4.º esquer-
do, Sacavém, número de identificação fiscal 211023132;

3.º Mamadou Oury Bah, casado com Rougayatou Bah sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural de Guiné-Conacri, de nacionalida-
de Guiné-Conacri, residente na Rua de São Sebastião, 861, 1.º direito,
Casal Silveira, Famões, contribuinte fiscal n.º 225481804.

1.º

A sociedade adopta a firma MOHAMED � Construção Civil, L.da,
vai ter a sua sede na Rua de Campolide, 110, 2.º direito, freguesia de
Campolide, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade pode criar ou extinguir sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto de prestação de serviços na área da
construção civil: pedreiro, carpinteiro, armador de ferro, servente,
pintor e ladrilhador.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Mohamed Camará;

b) Uma quota no valor nominal de 1300 euros, pertencente ao sócio
Alpha Oumar Diallo; e

c) Uma quota no valor nominal de 1200 euros, pertencente ao sócio
Mamadou Oury Bah.

4.º

A gerência com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, basta a assinatura de qualquer um dos gerentes ou
de um mandatário da sociedade com poderes especiais.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

§ 3.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e outros actos ou contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do consentimento da sociedade a cessão
de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de pre-
ferência em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo, aos sócios
não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titu-
lares.

6.º

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

em juízo, falência ou cessão gratuita;
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; e
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249948

PREVER, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 839/021205; identificação de pessoa colectiva n.º 506042006;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021205.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PREVER, Equipamentos e
Materiais Segurança, S. A., tem a sua sede na Rua de Castilho, 13-D, 8.º
B, na freguesia de S. Mamede, do concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida por simples decisão da
administração, dentro do mesmo concelho e bem assim estabelecer
sucursais, filiais ou delegações em qualquer parte do território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto importação e comércio de
equipamentos e materiais de protecção e segurança de pessoas e bens,
bem como equipamentos e materiais médicos.
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2 � A sociedade poderá nos termos legais, subscrever, adquirir ou
alienar participações de toda a espécie, tomar parte ou interessar-se
por qualquer forma e com qualquer outra entidade, noutras socieda-
des, empresas, agrupamentos complementares, consórcios ou associa-
ções, existentes ou a constituir, seja qual for o objecto, tipo, lei regu-
ladora ou nacionalidade, bem como a fazer-se representar nos respectivos
órgãos sociais e praticar todos os actos necessários a esses fins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social que está integralmente realizado em dinheiro
é de 100 000 euros e corresponde a 10 000 acções com o valor no-
minal de 10 euros cada uma, todas subscritas ao par, como segue: a
sócia MID TOWN � Consultadoria Empresarial, Gestão Mobiliária
e Imobiliária, S. A. subscreve e realiza 60 000 euros, a que
correspondem 6000 acções ao portador; o sócio Ricardo da Fonseca
Gomes da Silva subscreve e realiza 5720 euros, a que correspondem
572 acções, ao portador; o sócio António Natividade Lopes Ferreira
subscreve e realiza 5720 euros, a que corresponde, 572 acções, ao
portador; o sócio Élia Afonso de Amaral e Sousa subscreve e realiza
5700 euros, a que correspondem 570 acções, ao portador; o sócio
Mário Pedro Brito Simões subscreve e realiza 2860 euros, a que
correspondem 286 acções, ao portador: a sócia Maria Luís Paralta Belo
da Silva, subscreve e realiza 20 000 euros a que correspondem 2000 ac-
ções, ao portador.

2 � A administração fica autorizada a aumentar o capital social,
por uma ou mais vezes, até ao montante de 500 000 euros.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que
possuírem.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te conversíveis, ficando a cargo dos accionistas as despesas de con-
versão.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada por um só administrador eleito pela
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pelas formas seguintes:
a) Pela assinatura do administrador;
b) Pela assinatura de um procurador relativamente aos actos con-

tidos no âmbito da respectiva procuração.

ARTIGO 7.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único que será
designado por assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados constantes do balanço anual terão a aplicação

que a assembleia geral deliberar, deduzidas as reservas legais.
3 � A assembleia geral poderá constituir os fundos que entender

convenientes.
ARTIGO 9.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando
for deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade de-
terminará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos li-
quidatários.

ARTIGO 10.º

A sociedade inicia imediatamente a actividade pelo que a adminis-
tração é autorizada a praticar em nome dela, mesmo antes do registo,
actos e negócios jurídicos no âmbito da cláusula que se reporta ao
objecto social.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249946

CLARAGEST � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 245/020430; identificação de pessoa colectiva

n.º 504855417; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 8 e 9/030116.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 8/030116 � Nomeação do fiscal único, por delibe-
ração de 21 de Dezembro de 2002, para o triénio de 2002/2004: Carlos
Manuel Baptista Branco, revisor oficial de contas, Rua do Trabalha-
dor, 4, 6.º direito, Alverca; Carlos António Rosa Lopes, revisor ofi-
cial de contas, Rua de D. João de Castro, 71-C, 4.º direito, apartado
148, Entroncamento, suplente.

Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 7.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 7.º

As acções representativas do capital são de duas categorias:
1 � 2750 acções da Categoria A.
2 � 2750 acções da Categoria B.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249944

PARAREDE ELECTRONIC BUSINESS SOLUTIONS
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 463/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502544864;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 39/031219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 39/031219 � Projecto de fusão por incorpora-
ção, mediante a transferência global do património.

Sociedade incorporadas: Pararede Information and Communication
Technology � Produção de Software e Hardware, S. A.;
PARAREDE � Serviços Financeiros e Administrativos, S. A;
Eurociber Portugal � Tecnologias de Informação, S. A., todas com
sede na Rua de Laura Alves, 12, 3.º, Lisboa.

Sociedade incorporante: Pararede Electronic Business Solutions �
Comercialização de Sistemas de Informação e Comunicação, S. A.

Alteração projectada na sociedade incorporante:
Firma: PARAREDE � Tecnologias de Informação, S. A.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004339853

PARAREDE ELECTRONIC BUSINESS SOLUTIONS
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 463/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502544864;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 21, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 25 e inscrição n.º 27; números e data das apresentações: 19 e
20/030703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 19/030703 � Cessação de
funções do administrador Luís Manuel Ferreira Pinto, por ter renun-
ciado em 20 de Março de 2003.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 19/030703 � Cessação
de funções do administrador Luís Manuel Ferreira da Silva Branco Ló,
por ter renunciado em 20 de Março de 2003.

Apresentação n.º 20/030703 � Nomeação de membros do conse-
lho de administração, por deliberação de 20 de Março de 2003, para
o triénio de 2001/2003: Paulo Jorge Tavares Guedes, casado, Aveni-
da de António José de Almeida, 40, rés-do-chão direito, Lisboa; Pedro
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Miguel Marques Rebelo Pinto, casado, Rua de S. Filipe Neri, 59, blo-
co 1, 6.º B, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002363889

PARAREDE � SERVIÇOS FINANCEIROS
E ADMINISTRATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4915/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503242926;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15, inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 26 e 27/030703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 26/030703 � Cessação de
funções do administrador João Nuno de Oliveira Jorge Palma, por ter
renunciado em 28 de Fevereiro de 2003.

Averbamento n.º 2; apresentação n.º (of.) 26/030703 � Cessação
de funções do administrador Licínio de Jesus Agostinho, por ter re-
nunciado em 20 de Março de 2003.

Apresentação n.º 27/030703 � Nomeação de membros do conse-
lho de administração, por deliberação de 20 de Março de 2003, para
o triénio de 2002/2004: Pedro Miguel Marques Rebelo Pinto, casado,
Rua de S. Filipe Neri, 59, bloco 1, 6.º B, Lisboa; Paulo Jorge Tavares
Guedes, casado, Avenida de António José de Almeida, 40, rés-do-chão
direito, Lisboa.

Menção: O administrador Paulo Miguel de Sousa Gonçalves Ramos,
passou a exercer as funções de presidente.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002363897

PARAREDE � SERVIÇOS FINANCEIROS
E ADMINISTRATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4915/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503242926;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 48/031219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 48/031219 � Projecto de fusão por incorpora-
ção, mediante a transferência global do património.

Sociedade incorporadas: PARAREDE Information and Communication
Technology � Produção de Software e Hardware, S. A.; Rua de Laura
Alves, 13, Lisboa; PARAREDE � Serviços Financeiros e Adminis-
trativos, S. A; EUROCIBER Portugal � Tecnologias de
Informação, S. A., com sede na morada referida em 1.º lugar.

Sociedade incorporante: PARAREDE Electronic Business
Solutions � Comercialização de Sistemas de Informação e
Comunicação, S. A., Rua de Laura Alves, 12, 3.º, Lisboa.

Alteração projectada na sociedade incorporante:
Firma: PARAREDE � Tecnologias de Informação, S. A.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004339861

PARAREDE � SERVIÇOS FINANCEIROS
E ADMINISTRATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4915/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503242926;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 15 e 16/031104.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 15/031104 � Nomeação do secretário da socie-
dade, por deliberação de 24 de Junho de 2003, para o triénio em cur-
so de 2002/2004: Raul Miguel Lampreia Corrêa Teles Lufinha, casa-

do, Rua de Laura Alves, 12, 3.º, Lisboa; João Domingos Leirinha
Venâncio, casado, residente na morada anterior, suplente.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 16/031104 � Deslocação da
sede para a Rua de Laura Alves, 12, 3.º, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341203

MENESES, SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 960/030121; identificação de pessoa colectiva n.º 506162800;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/030121.

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

1.º Mário Alberto Ramos de Meneses, número de identificação fis-
cal 155322524, natural de Lisboa, freguesia de S. Sebastião da Pedrei-
ra, casado no regime da comunhão de adquiridos com Maria José
Avelar Rodrigues de Meneses, residente no Largo do Dr. António
Viana, 6, 2.º esquerdo, em Lisboa.

2.ª Maria José Avelar Rodrigues de Meneses, número de identifica-
ção fiscal 165363304, natural de Lisboa, freguesia de Santo
Condestável, casada com o primeiro outorgante e com ele residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MENESES, Sociedade Mediação de
Seguros, L.da, e a sua sede fica instalada no Largo do Dr. António Viana,
6, 2.º esquerdo, freguesia de Santa Isabel, nesta cidade de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade transferir
a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e abrir sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de mediação de seguros
(exclusivamente).

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
3750 euros, pertencente ao sócio Mário Alberto Ramos de Meneses,
e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria José Avelar Rodrigues
de Meneses.

ARTIGO 4.º

A cessão de quota entre sócios é livremente permitida.
Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a Sociedade em

primeiro lugar e os sócios em segundo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os só-
cios, 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 consenti-

mento da Sociedade, nos termos designadamente do disposto no arti-
go 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.
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ARTIGO 7.º

Por deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante de 100 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183542

CNO � CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 959/030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506151948;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/030120.

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

1.º José Manuel Calado Neto, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Virgínia de Jesus Pires Lopes Calado Neto, natural da
freguesia da Quarteira, concelho de Loulé, residente na Azinhaga das
Carmelitas, 21, 2.º B, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 128389842.

2.ª Maria Teresa de Melo Borges Coutinho Amaral Neto, casada,
natural de Lisboa, freguesia de Santos-o-Velho, residente na Rua de
Santa Isabel, 95, em Lisboa, que intervém como gerente da sociedade
Coutinho, Neto & Orey � Consultores Associados de Gestão, L.da,
pessoa colectiva n.º 501814213, com sede na Avenida de 5 de Outu-
bro, 35, 7.º esquerdo, em Lisboa, com o capital social de
24 939,89 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 65 572, qualidade e poderes que verifiquei por
certidão emitida pela dita Conservatória, e fotocópia da acta da
assembleia geral de 23 de Setembro findo, documentos que arquivo.

CAPÍTULO I

Firma, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CNO � Consultoria Financeira, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 35,
7.º direito em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

2 � A gerência da sociedade pode transferir a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A gerência pode igualmente com observância das disposições legais
aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade em qualquer
parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a consultoria financeira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por lei especial e
participar em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e prestações suplementares

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma quota do
valor nominal de 2600 euros pertencente à sócia Coutinho, Neto &
Orey � Consultores Associados de Gestão, L.da, e outra do valor
nominal de 2400 euros, pertencentes ao sócio José Manuel Calado
Neto.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital aos sócios, até ao montante global de
100 000 euros.

CAPÍTULO III

Transmissão e amortização de quotas

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios gozam de direito de preferência nas transmissões de
quotas, de acordo com as seguintes regras:

a) O sócio que pretenda transmitir a sua ou suas quotas deverá
comunicar a sua vontade por escrita à gerência, indicando a identifi-
cação do adquirente, a quota a transmitir, o preço da venda, as con-
dições de pagamento e demais condições do negócio projectado. De-
verá ainda comunicar se pretende vender a sua quota unificada ou se
aceita que os restantes sócios a adquiram parcialmente;

b) A gerência dentro dos 15 dias seguintes à recepção da comuni-
cação referida na alínea a), e mediante cartas registadas com aviso de
recepção, dará conhecimento aos restantes sócios da referida propos-
ta de venda, dispondo estes de um prazo até 30 dias a contar da data
da recepção da respectiva carta para exercer o direito de preferência,
mediante comunicação por escrito dirigida à gerência;

c) Se mais de um sócio exercer o seu direito de preferência proce-
der-se-á a rateio da quota a transmitir na proporção da participação
pertencente a cada um dos preferentes;

d) Os sócios que tiverem exercido o direito de preferência na trans-
missão de quotas, mediante comunicação por escrito à gerência, de-
verão proceder a todas as diligências tendo em vista a concretização
do negócio nos 15 dias seguintes ao envio desta comunicação;

e) Caso os sócios não exerçam o direito de preferência nos termos
e no prazo indicado na alínea b), o negócio projectado poderá ser
realizado livremente;

f) A transmissão de quotas efectuada em violação das normas deste
artigo é ineficaz.

2 � O disposto no presente artigo não se aplica às transmissões
de quotas entre sócios, entre cônjuges ou a favor de ascendentes ou
descendentes de sócios.

3 � O disposto n.º 1 aplica-se à transmissão a terceiros dos direi-
tos de subscrição inerentes a um aumento de capital; a venda de direi-
to de subscrição por um sócio suspenderá o prazo de exercício de tais
direitos até serem cumpridos os trâmites previstos neste número.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota que esteja sujeita
a penhora, arresto, arrolamento ou a qualquer outra medida com efei-
tos similares.

2 � A sociedade poderá, igualmente, amortizar as quotas de qual-
quer sócio que seja declarado insolvente ou se encontre em processo
de dissolução.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade, a assembleia geral e a gerência.

A) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de
recepção expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, por qualquer pessoa mediante carta dirigida ao pre-
sidente da mesa.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá no prazo de três meses a contar da data
do encerramento do exercício, a fim de deliberar sobre as matérias
que sejam, por lei, da sua competência e, ainda, tratar de quaisquer
assuntos de interesse para a sociedade.

ARTIGO 13.º

Salvo disposição legal as deliberações são tomadas por maioria dos
votos emitidos, não se considerando as abstenções.

B) Gerência

ARTIGO 14.º

1 � A gerência da sociedade cabe a dois ou mais gerentes, eleitos
trienalmente pela assembleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes.
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ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos po-

deres que forem conferidos.
Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade para o período de

2002/2004, Maria Teresa de Melo Borges Coutinho Amaral Neto e
José Manuel Calado Neto, atrás referidos.

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 16.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 17.º

1 � Os lucros líquidos do exercício, feitas as deduções impostas
por lei, serão aplicados ou distribuídos conforme deliberado pelos
sócios, sem sujeição a qualquer limite mínimo.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exercí-
cio sejam feitos aos sócios adiantamentos sobre os lucros, nos termos
da lei.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183470

POLIESPAÇOS � COMPRA, VENDA E REMODELAÇÃO
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7553/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504249037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 55/030122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 55/030122 � Cessação de
funções do gerente, José da Silva Jacinto, por ter renunciado em 27 de
Novembro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000682316

QUATRO MIL E OITENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7649/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504278460;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 52 e 53/030128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 52/030128 � Cessação de
funções da gerente, Carmen da Conceição Vieira Marques por ter
renunciado em 11 de Dezembro de 2001.

Apresentação n.º 53/030128 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração de 11 de Dezembro de 2001: Joaquim Fernandes Felgueiras,
casado, Rua do Bom Jardim, 949, Porto.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000682537

MERZOUGUI & SOUSA � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7898/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504617265;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 11/030127.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 11/030127 � Cessação de
funções do gerente, Matt M Merzougui, por ter renunciado em 9 de
Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001182708

CUNHA & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8419/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504629972;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 12 e 14/030115.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 12/030115 � Cessação de
funções do gerente, Manuel Duarte da Cunha, por ter renunciado em
4 de Novembro de 2002.

Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5244,34 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2622,17 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183704

CEINET, CONSULTADORIA E COMÉRCIO ELECTRÓNICO
VIA INTERNET, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8458/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504621220;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/030109.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001182805

CHORA PESSANHA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8618/991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504751751;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/030103.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000687407

PORTUGAL GLOBAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9229/000705; identificação de pessoa colectiva n.º 505074125;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/030123.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 5/030123 � Deslocação da
sede para Avenida de 5 de Outubro, 197, 10.º, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341262

MEDIABANNER � CONSULTORIA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9148/000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504935399;
averbamentos n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 43, 44 e 45/030122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 43/030122 � Cessação de
funções do gerente, Nuno Gonçalo Pedro da Piedade Coelho Virgílio,
por ter renunciado em 2 de Agosto de 2002.

Apresentação n.º 44/030122 � Nomeação de gerentes, por deli-
beração de 29 de Outubro de 2002, para o triénio de 2002/2004: José
Diogo Nunes Madeira, casado, Rua de S. Francisco Borja, 54, 2.º,
Lisboa; Tiago Manuel Pereira dos Reis Cortez, casado, Quinta das
Barradas, bloco B, 5.º E, Carnide, Lisboa; Luís Manuel Castilho
Godinho Santana, Rua das Jacarandés, lote 37, Vila Nogueira de
Azeitão, Azeitão.

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 45/030122 � Deslocação da
sede para Avenida de João Crisóstomo, 72, freguesia de Nossa Senho-
ra de Fátima, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001026552

PERFUMARIAS BARREIROS FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2968; identificação de pessoa colectiva n.º 503070793; núme-
ro e data da entrada: 6926/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249989

PEDRO & EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6742/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504051105;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 55/030124.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; Apresentação n.º 55/
030124 � Deslocação da sede para Travessa do Marques Lésbio, 20,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000683592

PAÇO DO LUMIAR � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9829/230808; identificação de pessoa colectiva n.º 500537321;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/030106.

Certifico que foi registada a alteração do contrato por transforma-
ção em S. A., da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Paço do Lumiar � Gestão
Imobiliária, S. A. e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Azinhaga dos Lameiros,
CPL, freguesia de Carnide, podendo por simples deliberação a admi-
nistração ser deslocada dentro do concelho de Lisboa ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Por deliberação da administração, podem ser criadas quaisquer for-
mas de representação local.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto:
a) Compra, venda e compra para revenda de imóveis rústicos e

urbanos;
b) Administração de imóveis, quer rústicos, quer urbanos;
c) Urbanização de terrenos, incluindo a execução das respectivas

infra-estruturas e a construção de edifícios, quer directamente, quer
mediante o recurso a terceiros;

d) Direcção técnica e fiscalização de obras;
e) Realização de peritagens, avaliações e estudos económicos; e
f) Elaboração de estudos e projectos de arquitectura e engenharia.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da administração, a sociedade poderá partici-
par em sociedades com objecto diferente do seu, em agrupamentos
complementares de empresas ou em sociedades reguladas por leis es-
peciais.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 70 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos bens constantes da escrita social e divide-
se em 70 000 acções, com o valor nominal de 1 euro cada.

2 � Todas as acções serão obrigatoriamente nominativas.
3 � Haverá títulos de 1, 10, 20, 50, 100, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 7.º

1 � Salvo o disposto no número seguinte, as acções só podem ser
transmitidas com prévio consentimento da sociedade, não produzin-
do efeito em relação a esta qualquer transmissão a que não tenha sido
dado esse conhecimento.

2 � A transmissão de acções é livre para o cônjuge, ascendente,
descendente e parentes na linha colateral até ao quarto grau, bem como
para sociedades dominadas por um ou mais sócios.

3 � O sócio que, fora dos casos previstos no número anterior,
pretenda alienar as suas acções, deverá comunicá-lo à sociedade, con-
juntamente com todos os elementos do negócio que pretende con-
cluir, incluindo a identidade do adquirente.

4 � Os sócios deverão deliberar sobre o solicitado consentimento
no prazo máximo de 60 dias, a contar da recepção do pedido, tor-
nando-se, na falta dessa deliberação, livre a transmissão nos termos
solicitados.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, deverá fazer adquirir
as acções em causa por outra pessoa nas condições de preço e paga-
mento para que foi solicitado o consentimento; sendo a transmissão
a título gratuito, ou provando-se a simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real das acções determinado nos termos estabele-
cidos por lei.

ARTIGO 8.º

1 � Fora dos casos indicados no n.º 2 da cláusula anterior, os res-
tantes accionistas gozam de direito de preferência na proporção do
número de acções por si detidas.
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2 � Para efeitos do exercício do direito estabelecido no número
anterior, logo que recebido o pedido de consentimento, a sociedade
deverá comunicá-lo a todos os accionistas, devendo estes exercer o
seu direito no prazo de oito dias a contar da deliberação que dê o
consentimento à transmissão ou da comunicação da identidade do
adquirente encontrado, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º

3 � Aplica-se ao direito de preferência consignado neste artigo, o
disposto na parte final do n.º 5 do artigo anterior.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação dos sócios, tomada por maioria de três quar-
tos do número de votos correspondente ao capital social, a sociedade
poderá emitir obrigações de qualquer modalidade legalmente permiti-
da, bem como outros títulos de crédito.

CAPÍTULO II

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral, é constituída por todos os sócios e as suas
deliberações tomadas nos termos da lei e do contrato, são obrigató-
rias para todos.

2 � A assembleia geral, delibera por maioria simples dos votos
dos sócios presentes ou representado, salvo quando a lei ou o contra-
to disponham diversamente.

3 � A dissolução da sociedade e o aumento e redução de capital
social, apenas poderão ser aprovados se obtiverem uma maioria de
votos correspondentes a, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 11.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente e
dois secretários, eleitos por períodos de três anos.

ARTIGO 13.º

Os accionistas só poderão fazer-se representar pelo seu cônjuge,
por ascendente ou descendente, ou por outro sócio, sendo para o efeito
suficiente uma simples carta dirigida ao presidente da mesa.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 14.º

O conselho de administração será constituído por sete membros,
eleitos por períodos de três anos.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Por três administradores;
b) Por dois administradores e um procurador, nos limites da res-

pectiva procuração;
c) Por procurador com poderes específicos para a acto.
2 � Só mediante deliberação do conselho de administração, pode-

rá a sociedade alienar bens imóveis.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez em cada
três meses, mediante convocação do seu presidente ou de três admi-
nistradores.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração delegará numa comissão executiva
composta por três administradores a gestão corrente da sociedade,
estabelecendo os limites dessa delegação e o modo de funcionamento
da comissão.

ARTIGO 18.º

A remuneração dos administradores será fixada por deliberação dos
sócios, podendo ser-lhes atribuída uma participação nos lucros, não
superior, no seu conjunto, a 5% destes.

ARTIGO 19.º

Por deliberação dos sócios, poderá ser instituído um regime de re-
forma por velhice ou invalidez, para os membros dos órgãos sociais

e estabelecidas pensões de sobrevivência para os respectivos cônjuges
e filhos menores.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade caberá a um fiscal único e um suplente,
ambos revisores oficiais de contas, eleitos pelos sócios por períodos
de três anos.

CAPÍTULO V
Lucros

ARTIGO 21.º

1 � É obrigatória a distribuição de, pelo menos, metade dos lu-
cros, salvo diferente deliberação tomada por uma maioria de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social.

2 � A parte restante dos lucros, depois de deduzida a percentagem
estabelecida por lei para reserva legal, até que esta atinja o mínimo
estabelecido por lei, terá o destino que os sócios deliberarem por
maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 22.º

Observados os condicionalismos legais, podem ser distribuídos lu-
cros aos sócios no decurso de um exercício.

CAPÍTULO VI
Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos estabelecidos por lei.

ARTIGO 24.º

Sendo a dissolução deliberada pelos sócios, caberá a estes proceder
à nomeação dos liquidatários e estabelecer o prazo de liquidação, den-
tro do máximo legal.

CAPÍTULO VII
Disposições transitórias

ARTIGO 25.º

Ficam, desde já, designados para o triénio de 2002/2004, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral; presidente � Gonçalo de Melo Lebre
Marques Vareiro; 1.º secretário: Teresa Maria Alves Dias Soares Lopes;
2.º secretário: Maria Francisca Godinho Vareiro Costa e Almeida.

Conselho de administração; presidente � Armando Pereira Vareiro;
vogais; António Maria Dias Coelho Santos; Fernando José Godinho
Vareiro Costa e Almeida; João Manuel Pedrosa Pereira Vareiro; Ma-
nuel José Soares Lopes; Maria Manuela de Brito Alves Dias Vaz Co-
elho; Mário Fernando Pedrosa Pereira Vareiro.

Fiscal único: revisor oficial de contas efectivo: L. Graça, R. Carva-
lho & M. Borges, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da,
representada por Dr. Manuel Fernando de Andrade Borges, revisor
oficial de contas, com o n.º 1067; suplente: Dr.ª Maria do Rosário
Mira de Carvalho, revisora oficial de contas, com o n.º 658.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001028350

CAFÉ DAS 5 � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO
E MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 979/030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506378900;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030128.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 70 � 23 de Março de 20046362-(596)

Certifico que foi constituída por, Pedro Tiago Bandeira dos Santos
e Pedro Martins Coelho Folgado Lobato, a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café das 5 � Serviços de Restau-
ração e Máquinas de Venda Automática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Victor Hugo, 2, 2.º
direito, freguesia de São João de Deus, 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 prestação de serviços na área
da restauração, hotelaria e similares. Promoção de produtos alimen-
tares através de máquinas de venda automática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002371903

MESA VIVA DÉCOR, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 972/030124; identificação de pessoa colectiva
n.º 506375960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
030124.

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

1.º Luís Manuel de Paiva Carvalho Aboim de Barros, número de
identificação fiscal 127303600, natural da freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa, casado com Maria da Conceição Seabra de Oli-
veira Salema Cordeiro Aboim Barros sob o regime da separação de

bens, residente na Rua de Passos Manuel, 24, 2.º direito, em Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 5192731 emitido em 29 de Abril
de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Manuel Fernando Paizano Afonso, que também usa Manuel
Fernando Paisano Afonso, número de identificação fiscal 138091013,
natural da freguesia e concelho de Almada, divorciado, residente na
Rua do Cruzeiro, 108, 2.º direito, em Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 5298306 emitido em 27 de Setembro de 2002 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mesa Viva Décor, Comércio de Arti-
gos de Decoração, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de Passos Manuel,
24, 2.º direito, freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social da sociedade, onde e quando entender conveniente em qual-
quer localidade do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio, importação e re-
presentação de artigos de decoração.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente do seu.

3 � A sociedade poderá associar-se com outras pessoas jurídicas
para formar novas sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios
e associação em participação nos termos legais.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido da seguinte forma: uma quota no valor nominal
de 3250 euros titulada pelo sócio Luís Manuel de Paiva Carvalho
Aboim de Barros e outra no valor nominal de 1750 euros titulada
pelo sócio Manuel Fernando Paizano Afonso.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Se mais de um sócio pretender exercer a preferência, a quota
ou quotas a ceder serão repartidas pelos sócios interessados, na pro-
porção das respectivas participações no capital social.

3 � A violação do presente artigo constitui o cedente na obriga-
ção de indemnizar a sociedade pelo valor correspondente a duas ve-
zes o preço da cessão ou, sendo mais elevado, o valor real da quota
tal como resultar de um balanço elaborado por uma sociedade de re-
visores oficiais de contas escolhida pela assembleia geral, acrescida
aos juros legais desde a data da cessão até à data do pagamento.

ARTIGO 6.º

A gerência será nomeada por deliberação da assembleia geral da
sociedade, sendo desde já nomeado gerente, o sócio Luís Manuel de
Paiva Carvalho Aboim de Barros.

ARTIGO 7.º

1 � À gerência serão atribuídos os mais amplos poderes admitidos
por lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos à assembleia
geral de sócios, competindo-lhe representar a sociedade em juízo e
fora dele, activa e/ou passivamente.

2 � A gerência poderá ou não ser remunerada conforme o que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência dispõe de poderes necessários para assegurar a gestão
corrente dos negócios da sociedade e efectuar todas as operações re-
lativas ao objecto social, podendo, designadamente:

a) Celebrar os contratos necessários à prossecução da actividade
correspondente da sociedade no âmbito do respectivo objecto social;

b) Abrir e movimentar contas bancárias da sociedade junto de quais-
quer instituições bancárias, efectuando nas mesmas os necessários
depósitos ou levantamentos, assinado e endossando cheques, ordens
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de pagamento ou de transferência ou quaisquer documentos equiva-
lentes que lhe permitam dispor dos saldos das referidas contas sem
qualquer limite de valor;

c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-
merciais;

d) Definir a política de pessoal;
e) Comprar, vender, permutar, dar de penhor, onerar ou adminis-

trar quaisquer bens móveis da sociedade;
f) Fixar a política empresarial da sociedade;
g) Aprovar o plano de tesouraria e o plano de investimento anual;
h) Definir a política de relacionamento bancário, incluindo a de-

terminação dos bancos com que a sociedade se relacionará.
4 � É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da socie-

dade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer outra
forma obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraíam para com a sociedade ou para com terceiros.

5 � A gerência poderá delegar num ou em vários dos seus mem-
bros os poderes necessários para, por si só, representar a sociedade
em determinados actos e contratos, o que não limitará os seus pode-
res para tomar uma decisão final sobre todos os assuntos.

6 � A gerência poderá ainda, nos termos da lei e mediante delibe-
ração unânime dos sócios, constituir procuradores da sociedade para a
prática de certos actos.

ARTIGO 8.º

Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � O sócio impedido de comparecer na assembleia geral poderá
fazer-se representar, por qualquer outro membro da gerência, ou por
qualquer outro sócio, através de mandato, dirigido à sociedade.

2 � A assembleia geral será convocada pela gerência, por meio de
carta registada, expedida com, pelo menos 15 dias de antecedência.

3 � As reuniões da gerência só poderão realizar-se com a maioria
dos seus membros.

ARTIGO 10.º

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

2 � A gerência pode deliberar conceder adiantamentos sobre lu-
cros previsíveis, nos termos e observados os limites legais.

ARTIGO 11.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade subsistirá, com os
herdeiros ou representante legal, respectivamente; os herdeiros deve-
rão nomear um de entre si, que a todos represente, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 13.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando recaia sobre a quota penhora, arresto ou arrolamento e

ainda, por qualquer outro motivo, tenha de proceder-se à sua venda
judicial ou arrematação em processo judicial, administrativo ou fiscal;

b) Por acordo com o seu titular;
c) Por morte de um dos sócios;
d) Em situação de divórcio dos sócios, quando a quota não lhe seja

adjudicada;
e) Se a quota de qualquer dos sócios for cedida sem o consentimen-

to da sociedade.
ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade e a revisão legal será exercida por um
revisor oficial de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de
contas, eleita, nos termos que os sócios vierem a deliberar.

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou  quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de, pelo menos, três quartos do capital social.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341297

MARGARIDA VILHENA � DESIGN E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 971/030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506374530;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/030124.

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

Maria Margarida Vilhena Gomes da Silva, número de identificação
fiscal 194516849, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho de
Lisboa, solteira, maior, residente na Rua da Voz do Operário, 1, 2.º
esquerdo, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 7005230 de
9 de Outubro de 2002 emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Margarida Vilhena � Design e
Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Voz do Operário, 1, 2.º
esquerdo, freguesia de São Vicente de Fora, 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 na prestação de serviços e projec-
tos de publicidade, artes gráficas e marketing, design.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente à sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedade, 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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341300

MALHA FERRO � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 963/030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506366480;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030122.

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

Abel Tomás Madeira Costa, número de identificação fiscal
143782983, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa, divorciado, residente na Rua Principal Cabeço do
Mouro, Vivenda Dreams, São Domingos de Rana, Cascais, portador
do bilhete de identidade n.º 6998203 de 20 de Abril de 2001 emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Maria de Lurdes da Conceição Vieira, número de identificação fis-
cal 117947091, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, divorciado, residente no Largo do Conde de
Ottolini, 15, 3.º esquerdo, em Lisboa, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 6256802 de 15 de Fevereiro de 2000 emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Malha Ferro � Serviços de
Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Conde de
Ottolini, 15, 3.º esquerdo, freguesia de São Domingos 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 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 publicidade, estudo, planeamen-
to, concepção, serviços e montagens de cenografia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 4000 euros titulada pelo sócio Abel
Tomás Madeira Costa e outra do valor nominal de 1000 euros titula-
da pela sócia Maria de Lurdes da Conceição Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 �Fica desde já nomeado gerente o sócio Abel Tomás Madeira
Costa.

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002371849

CENTRO DE LUZ � TERAPIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8192/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504491300;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/030102.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo ao artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social é de 5007, 94 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 2503,97 euros, cada, tituladas
uma em nome de cada sócia.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341270

1001 T-SHIRTS, ESTAMPAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 977/030127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506349713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
030127.

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

José Maria Aires Magriço, número de identificação fiscal
209595639, natural da freguesia de S. Domingos de Benfica, conce-

lho de Lisboa, casado com Ana Horta e Costa Leitão Aires Magriço
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Sampaio
Bruno, 56, 3.º direito, Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 10793994 de 15 de Novembro de 2001 emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

Diogo da Silva Fonseca de Castro Palha, número de identificação
fiscal 214865118, natural da freguesia e concelho de Vila Franca de
Xira, solteiro, maior, residente na Quinta do Cabo, Povos, Vila Fran-
ca de Xira, titular do bilhete de identidade n.º 11290263 de 15 de Maio
de 2000 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 1001 T-Shirts, Estampagem e
Comercialização de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sampaio Bruno, 56, 3.º
direito, freguesia de Santo Condestável, 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 comércio, importação, exporta-
ção e estampagem de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002371938

MELLOW MANAGEMENT � GESTÃO DE CARREIRAS
ARTÍSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 973/030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506431258;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030124.

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

Miguel Ângelo Cordeiro Serrano Marangas, número de identifica-
ção fiscal 130306916, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua do Pro-
fessor Armindo Monteiro, 4, 8.º C, Lisboa, portador do bilhete de
identidade n.º 8383948 emitido em 25 de Outubro de 2001 pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mellow Management � Gestão
de Carreiras Artísticas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor
Armindo Monteiro, 4, 8.º C, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão de carreiras artísticas.
Produção e promoção de eventos. Edição, produção e comercialização
de audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 500 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.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341289

PAULO CERDEIRA SANTOS � PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 045/010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505422026;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/030108.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249951

META Z � TRANSPORTES E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 956/030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506367339;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030120.

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

Henrique José Carvalho Martinho, número de identificação fiscal
154498726, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa e mulher Maria da Graça Franco Barata Martinho,
número de identificação fiscal 188145915, natural da freguesia de S.
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casados sob o regime da comu-
nhão geral, residentes na Praceta de Gomes Leal, 3, 10.º direito,
Carnaxide, Oeiras, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.º 6008749 e n.º 6594257, ambos emitidos em 6 de Novembro de
2002 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Meta Z � Transportes e Marke-
ting, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Dr. José
Baptista de Sousa, 19 A, armazém 51, 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 a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte rodoviário de merca-
dorias em veículos com peso bruto igual ou inferior a 3,5 t. Prestação
de serviços de marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria da Graça Franco
Barata Martinho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002371865

MILEFIORE, ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 950/030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506337871;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030117.

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

Luís Manuel da Costa Afonso, número de identificação fiscal
199776741, natural de França, solteiro, maior, residente na Travessa
do Cabral, 18, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 10265819 de 11 de Outubro de 2002 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Isabel de Oliveira Neves Corrêa Arouca, número de identificação
fiscal 199502170, natural da freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa, divorciada, residente na morada atrás referida,
portadora do bilhete de identidade n.º 9812089 de 10 de Agosto de
2000 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MILEFIORE, Acessórios de
Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Travessa do Cabral,
18, freguesia de São Paulo, 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 importação, exportação, re-
presentação e comercialização de bijutaria, acessórios de moda e seus
componentes.

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 4600 euros pertencente ao sócio Luís Manuel da Costa
Afonso e outra do valor nominal de 400 euros pertencente à sócia
Isabel de Oliveira Neves Corrêa Arouca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, ficando desde já nomeado gerente o sócio Luís Manuel da
Costa Afonso.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002371857

CONSULSHIPS � CONSULTORES MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 942/030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506418081;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030114.

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

João Manuel da Cruz Terras, número de identificação fiscal
165315130, natural da freguesia e concelho da Moita, divorciado,
residente na Rua de Carlos Lacerda, 4, rés-do-chão, Oeiras, portador
do bilhete de identidade n.º 340213 emitido em 23 de Abril de 1999 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Mário Jorge Bandarra Pereira, número de identificação fiscal 189807784,
natural da freguesia da Amora, concelho do Seixal, solteiro, maior, segun-
do declara, residente na Rua do Soutelo, 4, rés-do--chão esquerdo, Amora,
Seixal, portador do carta de condução n.º SE-15262 emitida em 5 de Se-
tembro de 1988 pela Direcção Geral de Viação de Setúbal.

Rui Elias Fernandes, número de identificação fiscal 110454596,
natural da freguesia de São Miguel do Rio Torto, concelho de Abrantes,
solteiro, maior, residente na Rua de Xabregas, 2, 2.º, Xabregas, Bea-
to, Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 2280442, emitido em
27 de Abril de 1994 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSULSHIPS � Consultores
Marítimos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Xabregas, 2,
2.º, freguesia do Beato, 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 consultores marítimos, avarias
de cargas e contentores medição de calados a navios. Controlo de
cargas e qualidade, pesos e amostragem de mercadorias e peritagens.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2000 euros titulada pelo sócio João Manuel da Cruz Ter-
ras e duas iguais do valor nominal de 1500 euros cada um e uma de
cada um dos sócios Mário Jorge Bandarra Pereira e Rui Elias Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

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

3 �Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341327

COGLOB � CONSULTORIA DE GESTÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 939/030113; identificação de pessoa colectiva n.º 505828464;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030113.

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

Paula Cristina Bravo de Oliveira Campos, número de identificação
fiscal 194725200, solteira, maior, natural de Angola, residente na
Praceta de Florbela Espanca, 3, 3.º esquerdo, Póvoa de Santo Adrião,
Odivelas, titular do bilhete de identidade n.º 9925217 de 14 de De-
zembro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

António Lopes Alves da Silva, número de identificação fiscal
161832563, casado com Maria de Lurdes Nunes da Silva Alves, no
regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, residente na Rua de José Sérgio, 96,
Caparide, São Domingos de Rana, Cascais, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7245983 de 5 de Junho de 2001, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Euriolando Loureiro Vilaça, número de identificação fiscal
114811849, divorciado, natural da freguesia de S. José, concelho de
Ponta Delgada, residente na Travessa do Miradouro, 16, 3.º direito,
Alfragide, Amadora, titular do bilhete de identidade n.º 2048675 de
2 de Julho de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COGLOB � Consultoria de Ges-
tão Global, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Tobis Portuguesa, 8,
2.º, escritório 8, freguesia do Lumiar, 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 actividade de consultoria global
de gestão e formação profissional. Estudos e desenvolvimento de
projectos económicos. Prestação de serviços de marketing empresa-
rial. Importação e exportação e representação de grande variedade de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas, uma do valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia Paula
Cristina Bravo de Oliveira Campos e duas iguais do valor nominal de
1250 euros cada uma e uma de cada um dos sócios António Lopes
Alves da Silva e Euriolando Loureiro Vilaça.

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

ARTIGO 4.º

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

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 António Lopes
Alves da Silva e Euriolando Loureiro Vilaça.

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
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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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002362440

MORENO HAIRSTYLE II � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 931/030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506369080;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030109.

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

José Emídio Bezerra das Chagas, número de identificação fiscal
207523908, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado com
Ana Rute da Veiga Mota Gonçalves das Chagas sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Praceta de Maria Luiza Caneças,
10, 1.º frente, Damaia, Amadora, titular do bilhete de identidade
n.º 18001193 de 23 de Setembro de 2002 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

Maria Evangelina Bezerra das Chagas, número de identificação fis-
cal 238724751, natural do Recife, Brasil, de nacionalidade brasileira,
divorciada, conforme declara, residente na Rua do Pouso Alegre, 2431,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e quando em Portugal na Ave-
nida do Almirante Reis, 230, 1.º esquerdo, Lisboa, titular do passa-
porte n.º CL 374204 emitido em 28 de Agosto de 2001 e válido até
27 de Agosto de 2006 pela Delegacia de Polícia Marítima
Aeroportuária de Fronteiras, Belo Horizonte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moreno HAIRSTYLE II �
Cabeleireiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Avenida do Colégio Militar,
29, rés-do-chão loja, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em salão de cabeleireiro, estética,
manicure, pedicure, ginástica e massagens, instituto de beleza,
maquilhagem, caracterização artística para televisão, cinema, foto-
grafia artística, comércio e representações de moda, langerie e afins,
comércio internacional de grande variedade de mercadorias e galeria
de arte.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3000 euros do sócios José Emídio Bezerra das Chagas e outra de
2000 euros da sócia Maria Evangelina Bezerra das Chagas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser 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 José Emídio Bezerra
das Chagas.

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, no todo ou em parte, 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

Aos lucros líquidos anualmente apurados pelo balanço anual depois
de deduzida a percentagem para reserva legal e outros afins, terão o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral, podendo esta
deliberar a sua distribuição total ou parcial pelos sócios, a sua aplica-
ção em reservas legais ou dar-lhe outro fim ou destino.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode, sem prejuízo dos casos previsto na lei,
amortizar qualquer quota nas seguintes condições:

a) Ter o sócio praticado qualquer acto que o desabone comercial-
mente, ou à sociedade, designadamente a emissão de cheques, letras e
livranças protestadas;

b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de
quotas;

c) Falência;
d) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, a quota não ficar a
pertencer inteiramente ao seu titular;

e) Por acordo do respectivo titular;
f) Em caso de falecimento de um dos sócios.
2 � A amortização da quota será deliberada em assembleia geral a

realizar no prazo de 90 dias a contar da data do conhecimento por
um gerente ou sócio, do facto que a determine.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço, podendo a
assembleia geral, posteriormente, deliberar que em vez da quota amor-
tizada, sejam criadas uma ou várias quotas destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

4 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado. Ao valor apurado acrescem todas as importâncias
correspondentes aos créditos ou suprimentos que o sócio tenha a haver
da sociedade e serão reduzidas as importâncias que o sócio porventura
lhe dever, nos termos dos livros de escrituração.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização, calculada nos
termos do número anterior, será efectuado na sede social até ao
máximo de seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem juros,
vencendo-se a primeira no prazo máximo de 90 dias, após a fixação
definitiva da contrapartida.

6 � 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 10.º

A representação voluntária de um sócio, em deliberação de sócios
pode ser por este conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341335

MAZIKA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 924/030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506417158;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030107.

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

Al Karim Car Mali Popat, contribuinte fiscal n.º 165284153, na-
tural de Moçambique, divorciado, segundo declara, residente na Rua
do Professor Moisés Amzalak, 12, 3.º frente, Lisboa, portador da carta
de condução n.º L-10714513, passada em 22 de Novembro de
1999 pela Direcção Geral de Viação de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAZIKA � Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor Moisés
Amzalak, 12, 3.º frente, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto bar, sala de dança, actividades hote-
leiras e música ao vivo.

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 da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 �Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2003562869

MFGM, JOALHARIA E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 923/030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506420027;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030107.

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

Maria Margarida Dinis Fontaínhas Garcia Marques, número de iden-
tificação fiscal 193202360, natural da freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa, casada com Pedro Miguel Lourenço Garcia
Marques, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Marquês de Fronteira, 82, 2.º direito, Lisboa, portadora do bilhete
de identidade n.º 11097805 emitido em 28 de Agosto de 2000 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MFGM, Joalharia e Design,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São Gens,
11, 1.º, freguesia da Graça, 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 na prestação de serviços e
consultoria em design. Concepção, fabrico e comércio de joalharia,
mobiliário e artigos de decoração e para o lar e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência 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 � 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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2003562842

PRIMA PANÓPLIA � PUBLICIDADE E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 916/030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506259340;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030106.

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

Maria Lucília Quelhas Fernandes Conde, solteira, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, naciona-
lidade portuguesa, residente em Rua de Vieira Lusitano, 10, 2.º,
1070 Lisboa, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, bilhete de
identidade n.º 4713482, datado de 4 de Setembro de 1997, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, número de identificação fis-
cal 111052955.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Prima Panóplia � Publicidade
e Marketing, Unipessoal, L.da e tem a sua sede em Rua de Correia
Teles, 118, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
publicidade e marketing; estudos de mercado e traduções técnicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
53 322,45 euros, sendo 5000 euros em dinheiro e 48 322,45 euros em
espécie conforme relatório da sociedade de revisores oficiais de contas
representada por António Monteiro de Magalhães, revisor oficial de
contas n.º 179, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 20 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341351

CLUBE DA LANGERIE � COMÉRCIO LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9910/010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505286874;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/030103.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 26/030103 � Cessação de
funções da gerente Alexandra da Felicidade Machado Coelho Martins,
por ter renunciado em 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001028962

CORREIO MÉDICO � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES
MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9918/010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505172763;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 42/030131.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 42/030131 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração de 23 de Janeiro de 2003, para o biénio de 2003/2004: Caeta-
no Ramos Sanchez, casado, Calle Primado Reig 179, Valência,
Espanha.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341254

CORREIO MÉDICO � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES
MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9918/010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505172763;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 20/021127.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 20/021127 � Cessação de
funções dos gerentes José Pedro Albuquerque de Almeida Fezas Vital
e António Manuel Marques Craveiro, por terem renunciado em 11 de
Novembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001175396

CONSTRIBET � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6221/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503886998;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 48/030120.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 49 879,79 euros
para 250 000 euros tendo o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, é de 250 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 235 000 euros pertencente à sócia I.
G. C. � Investimento, Gestão e Consultadoria, L.da

b) Outra no valor nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel de Jesus Fonseca Lopes.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341246

QPI � FORMAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5084/960307; identificação de pessoa colectiva n.º 503605476;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 24/030103.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341220

MANCHETE � ESTUDOS, TRATAMENTO E GESTÃO
DA INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 124; identificação de pessoa colectiva n.º 503743259; nú-
mero e data da entrada: 18 442/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249968

MEMOTUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4951/960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565628;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 24 e 25/030121.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 24/030121 � Cessação de
funções do gerente Rui Paulo de Brito Nobre, por ter renunciado em
23 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 4.º e 8.º e nomeação, da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, será exercida pelos gerentes, sócios ou não, eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme  for delibe-
rado em assembleia geral.

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

Deliberaram: nomear gerente da sociedade a não sócia, ela
outorgante Ângela Viegas Nunes e manter como gerente o sócio e
também outorgante, Manuel António da Silva de Campos.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183526

PSI-DER-ME PRESTAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4974/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503578045;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 53/030124.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de
2500 euros e uma no valor nominal de 2400 euros pertencentes ao
sócio Joaquim António Dores Custódio, e outra no valor nominal de
100 euros pertencente ao sócio Alípio Alves Pinto.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000683584

CAIS DO TRIGO � ANIMAÇÃO CULTURAL
E ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6271/970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503913286;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 59/030122.

Certifico que foi registada a alteração do contrato tendo sido eli-
minados o n.º 2 do artigo 3.º; o n.º 3 do artigo 4.º; os n.os 1 e 2 do
artigo 5.º, passando os seus n.os 3, 4, 5 e 6 a ser os n.os 1, 2, 3 e 4,
eliminado o n.º 3 do artigo 7.º; os artigos 8.º e 9.º; e os n.os 2 e 3 do
artigo 10.º, da sociedade em epígrafe.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000682332

Q E Q � RESTAURANTE E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6484/970929; identificação de pessoa colectiva n.º 503977640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 31, 31 e 32/030110.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 30/030110 � Cessação de
funções dos gerentes, Maria Evangelina Ramos Pires e Hélder Manu-
el Pires da Costa, por terem renunciado em 20 de Novembro de 2002.

Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma com o valor nominal de
1520 euros, pertencente ao sócio Álvaro Jorge Machado de Amorim
Pinto; uma com o valor nominal de 1520 euros, pertencente ao só-
cio João Tiago Valente Almeida da Silveira; uma com o valor nomi-
nal de 1520 euros, pertencente ao sócio Pedro Salgueiro Texugo de
Sousa; uma com o valor nominal de 1140 euros, pertencente ao só-
cio Pedro Miguel Ferreira Glória Teixeira; uma com o valor nominal
de 300 euros, pertencente à sócia Juliana Borowczky Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, compete a um ou mais gerentes, sócios ou não, a ele-
ger em assembleia geral.

2 � São, desde já, nomeados gerentes, os sócios Álvaro Jorge
Machado de Amorim Pinto, Pedro Miguel Ferreira Glória Teixeira e
Pedro Salgueiro Texugo de Sousa;

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183437

PARAREDE INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY � PRODUÇÃO DE SOFTWARE

E HARDWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9054/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 501900144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 36; números e
data das apresentações: 32 e 33/030925.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 32/030925 � Nomeação do secretário da socie-
dade, por deliberação de 24 de Junho de 2003, para o triénio de 2002/
2004, Raul Miguel Lampreia Corrêa Teles Lufinha, casado, Rua de
Laura Alves, 12, 3.º direito, Lisboa; João Domingos Leirinha Venâncio,
casado, residente na morada anterior, suplente.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 33/030925 � Deslocação da
sede para a Rua de Laura Alves, 12, 3.º, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341190

PARAREDE INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY � PRODUÇÃO DE SOFTWARE

E HARDWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9054/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 501900144;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 356; números
e data das apresentações: 23 e 24/030703.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 23/030703 � Cessação de
funções dos administradores Humberto Alexandre Issa da Silva Estre-
la e Luís Manuel Ferreira da Silva Branco Ló, por terem renunciado
respectivamente em 13 de Janeiro de 2003 e 20 de Março de 2003.

Apresentação n.º 24/030703 � Nomeação de membros do conse-
lho de administração, por deliberação de 20 de Março de 2003, para
o triénio em curso de 2002/2004.

Paulo Jorge Tavares Guedes, casado, Avenida de António José de
Almeida, 40, rés-do-chão direito, Lisboa; Pedro Miguel Marques Re-
belo Pinto, casado, Rua de São Filipe Neri, 59, bloco 1, 6.º B, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002363900

CALHEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 024; identificação de pessoa colectiva n.º 500325880; nú-
mero e data da entrada: 8787/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249967

MERCEARIA PÉROLA DO SAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 578; identificação de pessoa colectiva n.º 500725233; nú-
mero e data da entrada: 19 457/021230.
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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.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249966

MANO & MANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 931; identificação de pessoa colectiva n.º 501519866; número
e data da entrada: 19 060/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249965

CAMARGA � IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5310; identificação de pessoa colectiva n.º 503660523; núme-
ro e data da entrada: 19 249/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249964

PLABELA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5213; identificação de pessoa colectiva n.º 503640484; núme-
ro e data da entrada: 19 058/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249963

COPIA IGUAL � CENTRO DE INFORMÁTICA,
CÓPIAS E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5411; identificação de pessoa colectiva n.º 503690570; núme-
ro e data da entrada: 19 432/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249962

PSICOMAIS � CONSULTORIA ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2748/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503024727;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/030108.

Certifico que foi registada a alteração do contrato por transforma-
ção em unipessoal, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PSICOMAIS � Consultoria
Organizacional, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Embaixador Teixeira de
Sampaio, 4, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas áreas
da gestão de recursos humanos, selecção e recrutamentos de pessoal,
formação profissional, estudos de mercado, apoio no recurso aos ins-
trumentos financeiros da comunidade económica europeia e quaisquer
outras actividades conexas com este objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e
corresponde a uma quota de igual valor nominal titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for decidido pelo sócio único, compete ao sócio ou a não sócios.

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

3 � É gerente a sócia.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004336307

QUALILAVA � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7554/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504249070;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/030122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 56/030122 �
Cessação de funções do gerente, José da Silva Jacinto, por ter renun-
ciado em 27 de Novembro de 2001.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000682308

COISAS DE COMER � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4680/950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503490857;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 13/030116.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções de gerência acima referido.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 13/030116 �
Cessação de funções da gerente, Marta Caras Lindas Bernardo Ribei-
ro, por ter renunciado em 12 de Setembro de 2002.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2001145136
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PEDRO GASPAR FERNANDES BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5063/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503599417;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 52 e 54/030130.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções e inscrição.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 52/030130 �
Cessação de funções dos gerentes Pedro Gaspar Fernandes Barbosa e
Luís Fernandes Andrez por ter renunciado em 21 de Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 10; apresentação n.º 54/030130 � Nomeação de ge-
rentes, por deliberação de 21 de Janeiro de 2003: Deolinda Maria Alves
Torres Nobre de Barros casada, Quinta de São José de Marco, lote 15,
3.º direito, Castanheira do Ribatejo e Paulo Fernando Alves Torres,
divorciado, Rua da Senhora da Glória, 37, 3.º direito, Lisboa.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000682910

CNUFA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
(EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6798/190814; identificação de pessoa colectiva n.º 500332630;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 22/030120.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 26; apresentação n.º 22/030120 � Dissolução.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000682391

COSABE � COMPANHIA SILVO AGRÍCOLA DA BEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4667/950915; identificação de pessoa colectiva n.º 500077959;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 21/030109.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 21/030109 � Nomeação dos ór-
gãos sociais, por deliberação de 26 de Dezembro de 2002, para o triénio
2003/2005:

Conselho de administração: Alexandre de Almeida Garrett, casado,
Rua de Miguel Lupi, 36, Lisboa, presidente; Maria Luísa Calem
Almeida Garrett Sousa Coutinho, casada, Rua das Trinas, 10, 1.º, Lis-
boa; Mafalda Calem Almeida Garrett Rebello de Andrade, casada, Rua
da Cova da Moura, 39, Lisboa.

Fiscal único: Victor Manuel Leitão Ladeiro, casado, Rua de S. Fili-
pe Nery, 25, 1.º direito, Lisboa, revisor oficial de contas; Luís Fran-
cisco Pereira Rosa, casado, residente na morada anterior, revisor ofi-
cial de contas suplente.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2004336846

PESSANHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5304/960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503660728;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/030103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 12/030103 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000687415

COMPANHIA DO CHARME � PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7495/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504232240;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/030128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima referida.
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 13/030128 � Dissolução e encer-

ramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2000683886

PASTELARIA ELDORADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3949; identificação de pessoa colectiva n.º 503307750; núme-
ro e data da entrada: 9089/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004341157

PASTELARIA A TENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1764; identificação de pessoa colectiva n.º 502786582; núme-
ro e data da entrada: 9099/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340720

MOVICLER � MÓVEIS, ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4550; identificação de pessoa colectiva n.º 503462152; núme-
ro e data da entrada: 198 189/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000805566

CIPSIL � CENTRO DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3120; identificação de pessoa colectiva n.º 503102431; núme-
ro e data da entrada: 198 190/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000738478

PORTO AVENTURA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E BARCOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7804; identificação de pessoa colectiva n.º 504557173; núme-
ro e data da entrada: 19 134/021226.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 70 � 23 de Março de 2004 6362-(607)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001573588

CASA DOS TREMOÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3106; identificação de pessoa colectiva n.º 503100528; núme-
ro e data da entrada: 19 306/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001181000

MIGUEL MAÇARICO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4626; identificação de pessoa colectiva n.º 503483095; núme-
ro e data da entrada: 19 329/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001394438

CARVOARIA E VINHOS A COLONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 175; identificação de pessoa colectiva n.º 500483086; nú-
mero e data da entrada: 7653/020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340789

CNUFA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6798/190814; identificação de pessoa colectiva n.º 500332630;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 21/020604.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; apresentação n.º 21/
020604 � Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de
Março de 2001, para o triénio de 2001/2003:

Conselho de administração: Caixa Geral de Depósitos, S. A., que
nomeou para exercer o cargo em nome próprio Vítor Manuel Lopes
Fernandes, casado, Avenida de João XXI, 63, Lisboa, presidente;
António Afonso Palhoto Viegas Vaz, Avenida de 5 de Outubro, 175,
10.º, Lisboa; Adelino Aurélio Barreira, casado, Avenida de João XXI,
63, Lisboa; José de Almeida Serra, casado, residente na morada ante-
rior; Pedro José de Albuquerque da Costa Alemão, Avenida de 5 de
Outubro, 175, 10.º, Lisboa.

Fiscal único: Freire, Kaizeler & Lourenço, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; João Cabrito Lourenço, casado, Rua de Manuel
Parado, 13, 1.º, E, F, Almada, revisor oficial de contas suplente.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000249981

CASAL DE PAULOS RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 330/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 504414585;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 15/020408.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 15/200408 � Cessação de
funções do gerente, Vítor Jorge Palma da Costa, por ter renunciado
em 19 de Março de 2002.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000249978

MERCEARIA BARAT & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 83; identificação de pessoa colectiva n.º 500541698; número e
data da entrada: 19 026/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001258542

PARAREDE ELECTRONIC BUSINESS SOLUTIONS
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 463/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502544864;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 31/030925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição de
acima referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 31/030925 � Deslocação da
sede para a Rua de Laura Alves, 12, 3.º, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, Lisboa.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341211

CALLCAR � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 092/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505192489;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/030122.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CALLCAR � Comércio
Internacional, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Xabregas,
porta 2, escritório 402, freguesia do Beato, podendo ser alterada por
simples deliberação da assembleia geral e durará por tempo
indeterminado, a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio internacional bem
como a compra, venda e aluguer de automóveis, barcos, motociclos e
consumíveis para actividades afins.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000683401
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CENTRAL BUSINESS � APOIO À GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 345/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506108414;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/030110.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5000 euros para
20 000 euros tendo os artigos 1.º, 3.º e 4.º n.º 2 ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Central BUSINESS � Apoio à Gestão
de Empresas, L.da, com sede na Rua de Castilho, 63, 5.º, em Lisboa,
freguesia de São Mamede.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de seis quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros do sócio António Miguel Vale e Azevedo de
Pape, uma do valor nominal de 7000 euros do sócio José Luís Soares
Ferreira, uma do valor nominal de 5400 euros da sócia Ana Paula
Vicência dos Santos Francisco, uma do valor nominal de 2000 euros
do sócio António Alfredo Girão Antunes, uma do valor nominal de
600 euros do sócio Carlos Alberto Jerónimo, e uma do valor nominal
de 1000 euros da sócia TAXLIBRIS � Contabilidade e Consul-
toria, L.da

ARTIGO 4.º

1 � [�]
2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de

capital até ao montante global de 20 000 euros.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001182821

MÉDIO FORMATO � ESTÚDIOS E LABORATÓRIOS
FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 293/020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 506128512; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 36/030131.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição de
acima referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 36/030131 � Deslocação da
sede para a Rua de Luís Pastor de Macedo, lote 25 A, freguesia do
Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000683525

CELESTIUM � TECNOLOGIAS DE MONITORIZAÇÃO
E NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 650/021003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505033291; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 1 e 2/030129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição de
acima referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/030129 � Cessação de fun-
ções do administrador, António Jorge de Oliveira Morgado, por ter
renunciado em 29 de Agosto de 2002.

Apresentação n.º 2/030129 � Nomeação de um membro do con-
selho de administração por cooptação em 30 de Setembro de

2002: João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha, casado,
Rua dos Soldados da Índia, 60, Lisboa.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000682561

MENDES & MARIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 908/030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506347265;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030103.

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

1.ª Cátia Carolina Maria Gonçalves, número de identificação fiscal
226529991, solteira, maior, natural da freguesia de São Cristóvão e
São Lourenço, residente na Rua de Salgueiro Maia, 17, 2.º esquerdo,
Moinhos da Funcheira, Amadora;

2.ª Maria Adelaide Mendes Rodrigues, número de identificação fis-
cal 158483413, natural da freguesia de Santa Justa, concelho de Lis-
boa, casada com Carlos Alberto de Oliveira Alves sob o regime de
comunhão geral e residente na Rua de Borges Carneiro, 14, 2.º direi-
to, Buraca, Amadora.

1.º

A sociedade adopta a firma Mendes & Maria � Actividades Hote-
leiras, L.da, vai ter a sua sede na Estrada da Luz, 148 K, freguesia de
S. Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

§ 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 ponto do país.

2.º

A sociedade tem por objecto restaurante e cafetaria.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, uma de cada sócia Cátia Carolina Maria
Gonçalves e Maria Adelaide Mendes Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele fica a cargo dos gerentes eleitos em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia Maria Adelaide Mendes
Rodrigues.

§ 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 de um gerente.

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001028873

MECAN � MANUFACTURA DE ELEMENTOS DE CASAS
DE CONSTRUÇÃO NORMALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 505/020730; identificação de pessoa colectiva n.º 500188998;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 59/030110.

Certifico que foi registada a redução do capital de 548 679 euros
para 72 000 euros tendo o artigo 6.º ficado com a seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 72 000 euros e corresponde
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a cinco quotas, todas pertencentes à CIMPOR Investimentos,
SGPS, S. A., uma com o valor nominal de 39 270 euros, outra com o
valor nominal de 9165 euros e três com o valor nominal unitário de
7855 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001121563

MISTER � RECRUTAMENTO, SELECÇÃO E EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 971/020118; identificação de pessoa colectiva n.º 503568430;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/030123.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 30 000 euros
para 60 000 euros tendo o artigo 3.º n.º 1 ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 60 000 euros, e está integralmente rea-
lizado em dinheiro e dividido em duas quotas, uma de 48 000 euros
pertencente à sócia ZUCOTEC � Sociedade de Construções, L.da, e
outra de 12 000 euros pertencente ao sócio Aníbal José Fernandes
Seixas.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001145543

CABRAL & CARVALHOSA, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 884/011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505845180;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/030117.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001145608

PORTMAR � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 098/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501545042;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 7/030303.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Apresentação n.º 7/030303 � Nomeação de gerente, por delibera-
ção de 2 de Dezembro de 2002, José Manuel Lopes Vidicas, viúvo,
Rua de Félix Correia, 3, 4.º E, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002932590

CENTRO DOMINÓ � CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 684/011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505479052;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/030116.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001183763

MEIODIGITAL, SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 417/010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505490064;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/030116.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 5/030116 � Cessação de fun-
ções da gerente, Helena Maria Batista Trindade Fernandes, por ter
renunciado em 27 de Agosto de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas quotas tituladas
em nome do sócio José Manuel Rocha de Macedo de Matos Alves,
uma no valor nominal de 2250 euros e outra no valor nominal de
250 euros e outra quota titulada em nome do sócio João Artur de
Lacerda Rascôa, no valor nominal de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000688020

COSRIB, SERVIÇOS DE AUDIOTEXTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 400/010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505605481;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/030117.

Certifico que foi registado o reforço do capital e nomeação de
gerente, de 5000 euros para 7500 euros tendo o artigo 6.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros, corres-
pondente à soma de três quotas nos valores nominais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios José Joaquim Vergueiro Contins, Carlos
Manuel Ribeiro de Sousa e Mário Jorge Catarino Machado.

Mais decidem: designar gerente o novo sócio Mário Jorge Catarino
Machado.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001143273

PLÁTANO POSTAL � VENDA DE LIVROS POR CORREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 378/010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512840; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/
030115.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 19 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000986102

CASAL DE PAULOS RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 330/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 504414585;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 51/030124.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Apresentação n.º 51/030124 � Nomeação de gerentes, por deli-
beração de 20 de Novembro de 2002: Luís Filipe Caleia Rodrigues,
casado, Rua do Cobre, 80, Cascais; Américo Simões, casado, Estrada
de Benfica, 709, 6.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001143222

CLÍNICA DA NOSSA ROUPA � LAVANDARIA
E ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 915/030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506407144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030106.

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

Daniel Jorge Gouveia da Silva Neves, natural da freguesia da
Brandoa, concelho de Amadora, número de identificação fiscal
206418647, e mulher Helga Dinora Braga Belo, número de identifi-
cação fiscal 211166871, natural da freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa, casados sob o regime de comunhão de
adquiridos, segundo declaram, residente na Rua do Professor Lindley
Cintra, lote 9, 4.º B, Carnide, Lisboa, portadores das cartas de condu-
ção, respectivamente, n.os L-14437299, emitida pela Direcção Geral
de Viação de Lisboa, de 9 de Dezembro de 1996 e L-15919708, emi-
tida pela Direcção Geral de Viação de Lisboa, de 16 de Abril de 2002.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica da Nossa Roupa � Lavan-
daria e Engomadoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Lindley Cintra,
9, 4.º B, freguesia de Carnide, 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 prestação de serviços de trata-
mento de roupa, designadamente lavandaria, engomadoria, limpeza a
seco e arranjos de costura; serviços de entrega ao domicílio,
comercialização de produtos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Helga Dinora Braga
Belo.

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.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002713863

MAX PEOPLE � GESTÃO ESTRATÉGICA
E CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 557/020826; identificação de pessoa colectiva n.º 506238369;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/030122.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º n.º 2 e 4.º n.º 4, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante Santo, 2 N,
freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

4 � São gerentes os sócios António Manuel Pereira Esteves, Laura
Angeles Lopez Guerra, Nuno Miguel Ferreira da Fonseca e Rodolfo
Gutierrez Cobeño, já designados.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341378

C. CABLE � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 905/030102; identificação de pessoa colectiva n.º 506379787;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030102.

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

1.º Tiago Miguel Lusitano Leal Bento Guerra, número de identifi-
cação fiscal 111534860, natural da freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua do
General Silva Freire, 18, 1.º esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 6239622 emitido em 17 de Março de 1999 pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Vítor Martins Bento Guerra, número de identificação fiscal
126129460, natural da freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lis-
boa, divorciado, residente na Rua do Recife, 8, 7.º A, titular do bilhe-
te de identidade n.º 13571 emitido em 12 de Outubro de 2000 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. Cable � Comércio e Instala-
ção de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do General
Silva Freire, 18, 1.º esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e instalação de equi-
pamentos eléctricos e electrónicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
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valor nominal de 4750 euros titulada pelo sócio Tiago Miguel Lusita-
no Leal Bento Guerra e outra do valor nominal de 250 euros titulada
pelo sócio Vítor Martins Bento Guerra.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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 Tiago Miguel Lusitano
Leal Bento Guerra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341360

PRÁTICA E FUNCIONAL, REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 859/011218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505915081; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 6 e 7/030103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 6/030103 � Cessação de fun-
ções do gerente Luís Alberto Fernandes Malheiro, por ter renunciado
em 4 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

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 três quotas: uma do valor nominal de 1666 euros titulada pelo
sócio Eduardo José dos Reis Pereira e duas iguais, do valor nominal de
1667 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Fernando Jorge
Lopes Pereira e Vítor Carlos de Oliveira Gaiozinho.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341386

PC2 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1479; identificação de pessoa colectiva n.º 502723750; núme-
ro e data da entrada: 19 458/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249855

METROFLOR, COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4730; identificação de pessoa colectiva n.º 503512451; núme-
ro e data da entrada: 19 389/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249854

PROMALTE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8941; identificação de pessoa colectiva n.º 500223548; núme-
ro e data da entrada: 8698/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249853

M. F. C. M. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7123; identificação de pessoa colectiva n.º 504156730; núme-
ro e data da entrada: 6456/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249850

CONSTRUÇÕES JOSÉ FERNANDES
& JOAQUIM DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7475; identificação de pessoa colectiva n.º 504229354; núme-
ro e data da entrada: 6472/020628.
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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.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249848

CARVALHO, BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 435; identificação de pessoa colectiva n.º 500537380; nú-
mero e data da entrada: 19 013/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249846

PUPILENTE � CENTRO DE ÓPTICA PORTUGUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 204; identificação de pessoa colectiva n.º 501691707; número
e data da entrada: 19 055/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249844

PREDIMIL � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3556; identificação de pessoa colectiva n.º 503215821; núme-
ro e data da entrada: 19 460/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249841

CLÍNICA DENTÁRIA URUGUAI
CLÍNICA DE PROFILAXIA E CIRURGIA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2655; identificação de pessoa colectiva n.º 503002399; núme-
ro e data da entrada: 19 224/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249839

MELIARTE � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7246; identificação de pessoa colectiva n.º 504176668; núme-
ro e data da entrada: 19 147/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249835

CLARA CASTEL-BRANCO � PERIODONTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7248; identificação de pessoa colectiva n.º 504172298; núme-
ros e data das entradas: 19 409, 19 410, 19 411 e 19 413/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999, 2000 e
2001, respectivamente.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249833

CHUNG KONG SING � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2154; identificação de pessoa colectiva n.º 503215597; núme-
ro e data da entrada: 7058/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249831

METALOMECÂNICA CANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3526; identificação de pessoa colectiva n.º 503206911; núme-
ro e data da entrada: 18 469/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249829

MEZIO � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7440/980828; identificação de pessoa colectiva n.º 504145029;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 29/030109.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 29/030109 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 23 de Julho de 2002.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000249827

CENTRO NEUROLÓGICO DR. JOSÉ VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6959/980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504102311;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 60/030124.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 60/030124 �
Deslocação da sede para: Avenida do Almirante Reis, 254, 3.º direito,
freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000249825
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MULTIPESSOAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5648/961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503739669;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 22 e 23/030123.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções acima referido e inscrição de nomeação.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; apresentação n.º 22/030123 �
Cessação de funções de gerente do administrador, Vítor Manuel No-
gueira Antunes Duarte, por ter renunciado em 15 de Julho de 2002.

Inscrição n.º 9; apresentação n.º 23/030123 � Nomeação de um
membro do conselho de administração por cooptação em 2 de Agos-
to de 2002: Joaquim Fernando Fialho Sabino, casado, Rua de Miguel
Torga, 14, 2.º A, Massamá, Sintra.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000249822

MARIA ARMANDA & MARIA JOSÉ
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6111/970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503857653;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/030129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 22/030129 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000249818

MOBISER � SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2633/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 500983461;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 57/030117.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 12 500 000 euros
para 16 000 000 euros tendo o artigo 4.º ficado com seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 16 000 000 euros, encontrando-se integral-
mente realizado, e é dividido em 16 000 000 de acções ordinárias cada
uma com o valor nominal de 1 euro.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001145101

PARAREDE INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY � PRODUÇÃO DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9054/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 501900144;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 46/031219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 46/031219 � Projecto de fusão por incorpora-
ção, mediante a transferência global do património.

Sociedades incorporadas: PARAREDE Information And Communi-
cation Technology � Produção de Software e Hardware, S. A.;

PARAREDE � Serviços Financeiros e Administrativos, S. A., Rua de
Laura Alves, 12, 3.º direito, Lisboa; EUROCIBER Portugal �
Tecnologias de Informação, S. A., com sede na morada anterior.

Sociedade incorporante: PARAREDE Electronic Business Solu-
tions � Comercialização de Sistemas de Informação e Comunica-
ção, S. A., Rua de Laura Alves, 12, 3.º, Lisboa.

Alteração projectada na sociedade incorporante:
Firma: PARAREDE � Tecnologias de Informação, S. A.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004339870

PROMOÇÕES 5001 � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5704; identificação de pessoa colectiva n.º 503757578; núme-
ro e data da entrada: 19 235/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000687342

PRENDINHAS DE PANO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8846; identificação de pessoa colectiva n.º 504881779; núme-
ro e data da entrada: 19 098/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001171935

PASTELARIA E CHARCUTARIA DOLASAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 953; identificação de pessoa colectiva n.º 500393672; nú-
mero e data da entrada: 19 330/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001394446

LOURINHÃ

KASAKI � LADRILHO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1241;
identificação de pessoa colectiva n.º 506072193; data da entra-
da: 12112003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 2 de 28 de Março de 2003 e os
demais documentos da prestação de contas, respeitantes ao ano de
exercício de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000323804

ASANORTE � AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 504096591; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20040126.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000334016

CONSTRUÇÕES VILA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 501758313; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/20040121.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do de 49 880 euros para 300 000 euros após reforço de 250 120 euros
de entradas em numerário, subscritas por todos os sócios nas propor-
ções seguintes: Mário António Duarte Pacheco, 108 802,20 euros;
António José de Matos, 78 787,80 euros; Luís Augusto de Matos,
31 265 euros e Alfredo Maria de Matos, 31 265 euros, tendo sido
alterado, parcialmente, o contrato da referida sociedade em relação aos
artigos: 1.º, 2.º e 3.º, os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Vila Maria, L.da,
vai ter a sua sede na Rua do Club, 7, no lugar e freguesia de Miragaia,
concelho da Lourinhã, e durará por tempo indeterminado a partir da
data da sua constituição.

2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 300 000 euros, encontrando-se representado por quatro quotas, uma
no valor nominal de 130 500,20 euros pertencente ao sócio Mário
António Duarte Pacheco; uma no valor nominal de 94 499,80 euros
pertencente ao sócio António José de Matos e duas quotas no valor
nominal de 37 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Augusto de Matos e Alfredo Maria de Matos.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim, gestão e consultoria imobiliária,
urbanização de terrenos e construção de imóveis.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323430

ODIVELAS

ABILADEL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502708590; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20031104.

Certifico que por escritura de 10 de Outubro de 2003, exarada de
fls. 126 a 127 do livro de notas para escrituras diversas n.º 92-A do 28.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de 49 879,78 euros
para 100 000 euros mediante aumento de 50 120,22 euros e alterados os
artigos 1.º, 2.º e 3.º e cujo contrato social na sua redacção integral passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ABILADEL � Instalações Eléctricas
e Canalizações, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
502708590, e tem a sua sede na Rua do Major João Luís de Moura,
armazém N, Alto de Famões, freguesia de Famões, concelho de
Odivelas.

2.º

O seu objecto consiste na montagem de instalações eléctricas e
canalizações e comércio por grosso e a retalho de material eléctrico.

3.º

O capital social realizado em dinheiro e nos demais valores cons-
tantes da escrita social é de 100 000 euros, distribuídos do seguinte
modo: uma quota no valor de 50 000 euros correspondente a 50% do
capital social pertencente ao sócio Abílio dos Santos Laranjeira, nú-
mero de identificação fiscal 170635945; uma quota no valor de
50 000 euros correspondente a 50% do capital social pertencente ao
sócio Adelino Domingos Gaspar Dôro, número de identificação fiscal
169836070.

4.º

A cessão ou divisão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por ambos os sócios que, desde
já ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de ambos os gerentes, com excepção de
actos de mero expediente, em que basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em caso algum os gerentes poderão vincular a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2005752878

PORTALEGRE
CRATO

SÁ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 1/201215;
identificação de pessoa colectiva n.º 500405204.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda G. Monteiro dos Santos.
2001358229

ELVAS

CERVEJARIA DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1406/
20040129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20040129.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi registado o seguinte contrato:

Contrato de sociedade

Em 13 de Janeiro de 2004, no Cartório Notarial de Campo Maior,
a meu cargo, perante mim, Lídia Sofia Duarte Ribeiro, notária, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José Júlio Valentim do Nascimento, número de identificação
fiscal 174604556, natural de Elvas, freguesia de Santa Eulália, divor-
ciado, residente na Rua do 5 de Outubro, 12, em Elvas;

2.ª Ana Cristina de Vasconcelos Pereira do Nascimento, número
de identificação fiscal 201296853, natural do Porto, freguesia de Santo
Ildefonso, solteira, maior, residente com o primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 1292341, de 25 de Maio de
1998 e 11678815, de 19 de Setembro de 2001, emitidos em
Portalegre, pelos Serviços de Identificação Civil.

Disseram os outorgantes que, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela designação de Cervejaria da Praça, L.da
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e a sua sede fica instalada em Elvas, na Praça da República, 26 e 27,
freguesia de Assunção.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restaurante, cer-
vejaria, marisqueira, pastelaria e afins.

ARTIGO 3.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 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4900 euros,
pertencente à sócia Ana Cristina de Vasconcelos Pereira do Nascimen-
to e outra de 100 euros, pertencente ao sócio José Júlio Valentim do
Nascimento.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; mas a cessão a favor de terceiros, carece do consentimen-
to da sociedade, gozando sempre de direito de preferência, a socieda-
de em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � Se houver mais do que um sócio a exercer o seu direito de
preferência, a quota será dividida entre eles, na proporção das que ao
tempo possuírem.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Júlio Valentim
do Nascimento, o qual fica desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura do gerente.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital, uma
ou mais vezes, na proporção das respectivas quotas, até ao limite de
20 vezes o capital social da sociedade e os mesmos poderão celebrar
com  a sociedade contratos de suprimento, nos termos a fixar em
assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Manuel Cala-
do Branco. 2005732869

TRANSPORTES ALCALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1078/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 500950269; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 1/20040130.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe foi
registada a dissolução e liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Manuel Cala-
do Branco. 2005805491

PORTO
AMARANTE

SOCILUCAS � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: edifício do Salto 1, bloco 1, loja 12, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 877/
950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503506249; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20040106.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

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

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979313

REALTÂMEGA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: lugar da Igreja, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1346/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504472763; data da
apresentação: 20031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos aos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2002877475

ALBERNOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: edifício Central Center, Rua de Agostinho Gonçalves
Abreu, 752, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2260/
20040107; identificação de pessoa colectiva n.º P-506625354;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040107.

Certifico que entre Alberto Monteiro Ribeiro, divorciado e Maria
José Teixeira de Sousa Ribeiro, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBERNOR � Investimentos
Imobiliários, L.da, com sede no edifício Cristal Center, Rua de Agosti-
nho Gonçalves Abreu, 752, freguesia de Telões, concelho de Amarante.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação em qualquer
parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar den-
tro da mesma localidade ou concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis e ou suas
fracções autónomas e revenda dos adquiridos para esse fim. Aquisição
de loteamento e urbanizações e a sua revenda no todo ou em parte.
Administração, gestão, arrendamento e exploração de bens imóveis.
Construção civil e obras públicas, construção de estradas, aeropor-
tos e instalações desportivas. Comércio de materiais de construção,
máquinas e equipamentos conexos e aluguer das máquinas e equipa-
mentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio Alberto Monteiro Ribeiro e outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente á sócia Maria José Teixeira
de Sousa Ribeiro.

4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, mas quando a favor de estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, a quem é reservado em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

2 � O cedente deverá comunicar, por carta registada, à sociedade
e aos outros sócios as condições de cessão e a quem, devendo os in-
teressados exercer o direito de preferência, respondendo no prazo de
90 dias após a recepção da comunicação.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que
esta carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem
deliberados em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 70 � 23 de Março de 20046362-(616)

2 � A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exi-
gir dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social.

6.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Penhora ou arresto da quota ou por qualquer outra forma sujeita

a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

7.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio e
no caso das alíneas do artigo 6.º deste pacto, a sociedade pagará pela
amortização o valor que lhe corresponder, calculado com base no
último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais e iguais.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o sócio Alberto Monteiro
Ribeiro.

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

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência, poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

§ 5.º Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Comprar, vender e permutar quaisquer bens imóveis.

9.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, que designarão um
de entre eles que a todos represente enquanto a quota se mantiver na
comunhão hereditária.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979259

METALOCARDOSO � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
E GALVANIZAÇÃO, S. A.

Sede: Eira Nova, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 405/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501972170; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 9/20031222.

Certifico que, pela inscrição n.º 17, da sociedade em epígrafe, foi
feito o registo de aumento de capital.

Disposição alterada: artigo 6.º
Quantia do aumento: 1 250 000 euros, realizado da seguinte

forma:
a) 206 791,12 euros, por incorporação de reservas de reavaliação;
b) 25 383,55 euros, por incorporação de reservas legais;
c) 482 271,93 euros, por incorporação de reservas livres; e
d) 535 553,40 euros, por nova entrada em numerário, subscrito pelo

accionista António Mendes Cardoso, encontrando-se já realizado.

É do seguinte teor a redacção do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

O capital social, totalmente subscrito e representado por dinheiro
e demais valores constantes da escrita, é de 3 250 000$ e está dividi-
do em 3 250 000 acções, do valor nominal de 1 euro.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978708

FATILINA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 366/
870309; identificação de pessoa colectiva n.º 501793976;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 2 e 3/20031219.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo da cessação de funções da gerente Maria Angelina Moreira
Pereira, por renúncia, em 4 de Agosto de 1999.

Conferida, está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978651

EMPREIMAC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Chamusca, Figueiró (Santa Cristina), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2257/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506776239; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031219.

Certifico que entre Joaquim José Machado da Costa, casado com
Rosa Maria Mendes de Sousa, na comunhão de adquiridos e Carlos
Manuel Machado da Costa, casado com Olga Maria Valente Pereira
Machado, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma EMPREIMAC � Construções, L.da e
vai ter a sua sede no lugar da Chamusca, freguesia de Figueiró (Santa
Cristina), concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade é a indústria de construção civil, obras pú-
blicas, urbanizações, empreitadas, terraplanagens e aluguer de máqui-
nas e equipamentos.

4.º

1 � O capital social é do montante de 10 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais iguais de 5000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim José Machado
da Costa e Carlos Manuel Machado da Costa.

2 � O capital social, encontra-se realizado em dinheiro quanto a
metade, devendo a outra metade ser realizada na mesma espécie no
prazo de um ano a contar de hoje.

5.º

1 � A gerência da sociedade será desempenhada por ambos os
sócios Joaquim José Machado da Costa e Carlos Manuel Machado da
Costa, desde já nomeados gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios, serão livremente per-
mitidas, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade e dos sócios para as divisões porventura necessárias; porém,
quando a favor de estranhos, carecem de consentimento dos sócios
não cedentes, ficando reservado o direito de preferência, primeiro,
para a sociedade e depois, para os sócios.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 000 euros, mediante deliberação dos
sócios, por unanimidade em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições nem
prazos especiais, serão convocadas por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, dispensando-se esta formalidade para os sócios que assinem
as convocatórias.

Conferida, está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978678

COELHO DOS SANTOS & ESTEVES, L.DA

Sede: Quinta da Burgada, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 829/
941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503315338; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20040102.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

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

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979283

PINHO & SILVA, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 818/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503301485; data da
apresentação: 20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979216

PAULO MOREIRA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ramos, edifício Cristal Center, fracção CQ, Telões,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2139/
20030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506445291; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040108.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de aumento
de capital.

Quantia de aumento: 45 000 euros, realizado em dinheiro pelo só-
cio Adão Paulo Moreira da Silva.

Disposição alterada: artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à quota única, de valor nominal de
50 000 euros, pertencente ao sócio Adão Paulo Moreira da Silva.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004977574

ALVES & C.A � INDÚSTRIA DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, S. A.

Sede: Ponte, Lomba, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 28/
470623; identificação de pessoa colectiva n.º 500310076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 15 e 16/20031216.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22, foi feito
o registo de cessação de funções dos administradores José Manuel
Ferreira Moreira e Eliana Manuela Ferreira Pereira, por renúncia, em
29 de Abril de 2003; e, pela inscrição n.º 23, foi feito o registo de
nomeação dos membros do conselho de administração, para o
quadriénio de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Luís Sousa
Martins Pereira; vice-presidente � José Manuel Pinto Moreira; vo-
gal � Artur José Teixeira Ferreira.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004978643

LETICITY � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua das Bucas, loja 2, fracção D, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2255/
20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506780520; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20031216.

Certifico que entre José Pereira Fernandes, casado com Maria
Augusta Machado Mendes, na comunhão de adquiridos e a referida
Maria Augusta Machado Mendes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LETICITY � Comércio de Vestuá-
rio, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Bucas, loja 2, fracção
D, freguesia de São Gonçalo, concelho de Amarante.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, calçado,
acessórios e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas: sendo uma de
2500 euros, pertencente ao sócio José Pereira Fernandes e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Augusta Machado Mendes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares median-
te prévia deliberação da assembleia geral, até ao montante de
10 000 euros, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência será exercida pela sócia Maria Augusta Machado Men-
des, desde já nomeada gerente, sendo remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma, para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 10.º

A cessão e a divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 11.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá partici-
par na constituição ou, por qualquer outra forma, adquirir participa-
ções sociais noutras sociedades comerciais, independentemente do seu
objecto social, ainda que reguladas por lei especial, bem como agrupa-
mentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 12.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 60 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.

ARTIGO 13.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b) e c) do artigo anterior, se a lei não dispuser de diverso modo,
será igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente
aprovado.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004978600

MÓVEIS BARROS & CASTELO, L.DA

Sede: Nogueira, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 816/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503282804; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031216.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

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

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004978597

MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A.
Sede: Casa da Calçada, Largo do Paço, 6, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814; inscri-
ção n.º 52; número e data da apresentação: 8/20031230.

Certifico que, pela inscrição n.º 52, a sociedade em epígrafe, au-
mentou o seu capital nos seguintes termos:

1 � Aumenta o capital social para 100 000 000 euros, por refor-
ço de 10 000 000 euros, mediante a emissão de 2 000 000 de novas
acções ordinárias, com o valor nominal de 5 euros cada uma, realiza-
das integralmente por novas entradas em espécie, pelo montante glo-
bal de 20 332 788,31 euros, a que corresponde o ágio global de
10 332 788,31 euros, sendo todas as novas acções subscritas pela Mota-
Engil, S. G. P. S., S. A., accionista única da sociedade.

A realização dos referidos 20 332 788,31 euros, de capital e ágio
faz-se mediante a transmissão para a sua representada dos seguintes
bens de que a Mota-Engil, S. G. P. S., S. A. é titular:

a) 8 160 074 de acções, representativas de 90,669% do capital
social da CPTP � Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuários e

Construções, S. A. (número de identificação de pessoa colectiva
500068194), com o capital social de 9 000 000 euros, dividido em
9 000 000 de acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma, com sede
na Praça de Londres, 3, 4.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, con-
celho de Lisboa, às quais foi atribuído, nos termos da deliberação do au-
mento e para efeitos da sua realização, o valor global de 4 740 991,02 euros;

b) 1 000 000 de acções, representativas de 100% do capital social
da Ferrovias e Construções, S. A. (número de identificação de pessoa
colectiva 501979930), com o capital social de 5 000 000 euros, di-
vidido em 1 000 000 de acções, com o valor nominal de 5 euros cada
uma, com sede na Rua de Mário Dionísio, 2, rés-do-chão, direito,
freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, às quais foi atribuído,
nos termos da deliberação do aumento e para efeitos da sua realiza-
ção, o valor global de 8 398 295,10 euros;

c) 299 940 acções, representativas de 99,98% do capital social da
GERCO � Sociedade de Engenharia Electrotécnica, S. A. (número de
identificação de pessoa colectiva 501460080), com o capital social
de 1 500 000 euros, dividido em 300 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma, com sede no Campo Pequeno, 21, 4.º, es-
querdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, às
quais foi atribuído, nos termos da deliberação do aumento e para efei-
tos da sua realização, o valor global de 442 513,54 euros;

d) Duas quotas com o valor nominal de 1593,66 euros cada uma e
duas quotas do valor nominal de 276,83 euros cada uma, representa-
tivas no seu conjunto de 15% do capital social da TECNOCARRIL �
Sociedade de Serviços Industriais e Ferroviários, L.da (número de iden-
tificação de pessoa colectiva 503168580), com sede na Rua do Enge-
nheiro Ferreira de Mesquita, 43-A, freguesia e concelho do Entron-
camento, com o capital social de 24 939,89 euros, às quais foi
atribuído, nos termos da deliberação do aumento e para efeitos da sua
realização, o valor global de 3741 euros;

e) 188 500 acções, representativas de 50% do capital social da
MARTIFER � Construções Metalomecânicas, S. A. (número de iden-
tificação de pessoa colectiva 502303239), como capital social de
1 885 000 euros, dividido em 377 000 acções, com o valor nominal
de 5 euros cada uma, com sede na Zona Industrial de Oliveira de Fra-
des, freguesia e concelho de Oliveira de Frades, às quais foi atribuído,
nos termos da deliberação do aumento e para efeitos da sua realiza-
ção, o valor global de 4 726 993,65 euros;

f) Uma quota do valor nominal de 657 290,93 euros, representativa de
25,10% do capital social da MAPREL � Empresa de Pavimentos e
Materiais Pré-Esforçados, L.da (número de identificação de pessoa colecti-
va 500181667), com sede no lugar dos Carvalhos, freguesia de Pedroso,
concelho de Vila Nova de Gaia, com o capital social de 2 618 688,99 euros,
à qual foi atribuído, nos termos da deliberação do aumento e para efeitos
da sua realização, o valor global de 2 020 254 euros.

O presente aumento de capital e a respectiva realização em espé-
cie são efectuados nos termos e para os efeitos do regime especial
aplicável à entrada de activos a que se referem os n.os 3 e 4 do arti-
go 67.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Co-
lectivas, pelo que aqueles bens são transferidos pelos respectivos va-
lores de aquisição por que se encontram registados na contabilidade
da transmitente.

Esta entrada em espécie foi verificada por um revisor oficial de
contas, tendo por ele sido elaborado um relatório pelo qual se vê que
a totalidade dos bens transmitidos atingem o valor de realização do
aumento de capital.

2 � Em consequência, altera parcialmente o contrato de socieda-
de da sua representada identificada em a) mediante a 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
100 000 000 euros, representado por 20 000 000 de acções ordiná-
rias, com o valor nominal unitário de 5 euros.

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 entrega, pela sociedade Mota-Engil, S. G. P. S., S. A., de bens no
valor de 20 332 788,31 euros, para realização de 2 000 000 de ac-
ções, com o valor nominal unitário de 5 euros, que subscreverá no
aumento do capital social da sociedade Mota-Engil, Engenharia e
Construção, S. A., com o valor nominal de 10 000 000 euros e um
prémio de emissão de 10 332 788,31 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) 8 160 174 acções, representativas de 90,669% do capital social
da sociedade CPTP � Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuá-
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rios e Construções, S. A., com sede na Praça de Londres, 3, 4.º, es-
querdo, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa;

b) 1 000 000 acções, representativas da totalidade do capital so-
cial da sociedade Ferrovias e Construções, S. A., com sede na Rua de
Mário Dionísio, 2, rés-do-chão, direito, freguesia de Linda-a-Velha,
concelho de Oeiras;

c) 299 940 acções, representativas de 99,98% do capital social da
sociedade GERCO � Sociedade de Engenharia Electrotécnica, S. A.,
com sede no Campo Pequeno, 21, 4.º, esquerdo, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa;

d) Duas quotas com o valor nominal de 1593,66 euros cada uma e
duas quotas do valor nominal de 276,83 cada uma, representativas no
seu conjunto, de 15% do capital social da sociedade TECNOCARRIL �
Sociedade de Serviços Industriais e Ferroviários, L.da, com sede na Rua
do Engenheiro Ferreira de Mesquita, 43-A, freguesia e concelho do
Entroncamento;

e) 188 500 acções, representativas de 50% do capital social da
sociedade MARTIFER � Construções Metalomecânicas, S. A., com
sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e concelho de
Oliveira de Frades;

f) Uma quota do valor nominal de 657 290,93 euros, representati-
va de 25,10% do capital social da sociedade MAPREL � Empresa de
Pavimentos e Materiais Pré-Esforçados, L.da, com sede no lugar dos
Carvalhos, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Os bens foram por nós avaliados nos termos e para os efeitos
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 Pessoas
Colectivas, pelo que aqueles bens são transferidos pelos respectivos
valores de aquisição por que se encontram registados na contabilidade
da transmitente, sendo 4 740 991,02 euros, de 8 398 295,10 euros, de
442 513,54 euros, de 3741 euros, de 4 726 993,65 euros e de
2 020 254 euros, relativamente a cada uma das alíneas referidas no nú-
mero anterior e pela respectiva ordem, no total de 20 332 788,31 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 Oficiais
de Contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria (DRA) 841 �
Verificação das entradas em espécie para realização de capital das soci-
edades, 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 efectuarem 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, tendo

em atenção o disposto nas citadas disposições do Código do Imposto
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.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978660

ELECTRO-AMARANTINE, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Costa de Baixo, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1669/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505523558; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040107.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

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

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979445

METALOCAR � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, S. A.

Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 205/
781103; identificação de pessoa colectiva n.º 500806977; data da
apresentação: 20040105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979305

DOM GIANNINI � BAR, DISCOTECA, L.DA

Sede: Avenida do Alto da Lixa, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2258/
20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506532488; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20031230.

Certifico que entre Fernando António Teixeira, casado com Maria
Alba de Sousa Abreu Teixeira, na comunhão de adquiridos e Alberto
Joaquim Alves Ribeiro, casado com Liliana Raquel Abreu Teixeira, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Dom Giannini � Bar, Discoteca, L.da

e tem a sua sede na Avenida do Alto da Lixa, freguesia de Freixo de
Cima, do concelho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra for-
ma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto: venda de bebidas ao público, com ou
sem pequenas refeições, dispondo de instalações para dança, ofere-
cendo ou não espectáculo de variedade e música ambiente.

4.º

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

5.º

Os sócios podem celebrar com a sociedade contratos de suprimento
nos termos que previamente sejam deliberados em assembleia geral.

6.º

Não carece do consentimento da sociedade a cessão, ainda que par-
cial de quotas, quando efectuada entre sócios; a cessão de quotas, ainda
que parcial a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo;
b) A quota do sócio que deixe de cumprir as suas obrigações sociais

ou prejudicar a sociedade no seu crédito ou interesse;
c) A quota que for arrestada, penhorada ou arrolada, dada em penhor

ou por qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
d) Por morte ou interdição do sócio.
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Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do presente artigo, o
preço da amortização será o valor que, em balanço especialmente
elaborado para o efeito, for atribuído à quota a amortizar, acrescido
da quota-parte dos fundos de reserva legal ou especial.

8.º

O valor atribuído à quota a amortizar será pago pela sociedade em
três prestações iguais, com vencimento a 6, 12 e 18 meses a contar
da data em que ocorram o facto determinante da amortização ou da
deliberação de amortização.

9.º

A gerência e administração da sociedade e sua representação, em
juízo ou fora dele, activa ou passivamente, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Alberto
Joaquim Alves Ribeiro, ora nomeado gerente; para que a sociedade
fique validamente obrigada é necessária a assinatura do gerente ora
nomeado.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exigir
outras formalidades especiais, por cartas registadas, com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979232

GABIMARÃO, CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Quinta, Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 989/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503685046; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/20040107.

Certifico que, pela inscrição n.º 10, foi feito o registo de aumento
de capital.

Quanto de aumento: 500 000 euros.
Realizado em dinheiro, pela emissão de 500 000 novas acções, no

valor de 1 euro cada uma.
Disposição alterada: artigo 6.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000 euros, representado por 1 500 000 acções do valor nomi-
nal de 1 euro cada uma, sendo nominativas ou ao portador.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004977566

JOAQUIM SALVADOR MENDES CARVALHO, L.DA

Sede: Combe, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1658/
20010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505578050; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031231.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de nomeação
de gerente.

Gerente nomeada: Fernanda do Carmo Pinheiro Martins Carvalho,
em 24 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979275

IMPAR � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Monte, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2220/
20030904; identificação de pessoa colectiva n.º 502896183; data
da apresentação: 20040109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes às sociedades IMPAR � Imó-
veis e Participações Sociais, S. A. e AGIPOR 1983 � Imobiliária
Portuguesa, S. A., relativamente ao ano de 2002, por incorporação
desta sociedade AGIPOR na IMPAR, deu origem àquela matrícula
2220/20030904.

Conferida, está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979321

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA CASA DA LAGE, L.DA

Sede: Casa da Lage, Largo do Cruzeiro, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1093/
970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503865206; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/20031223.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979186

FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA, S. A.

Sede: São Gens, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 181/
780112; identificação de pessoa colectiva n.º 500711550; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20031230.

Certifico que, pela inscrição n.º 10, foi feito o registo de aumento
de capital e alteração parcial de pacto.

Quantia do aumento: 500 000 euros, realizado por entradas em
dinheiro efectuadas pelos accionistas no montante de 200 000 euros,
que deram lugar à emissão de 40 000 acções; e por transferência de
um bem no valor de 300 000 euros, que deu origem a 60 000 acções.

Disposições alteradas: artigos 5.º, 6.º e n.os 1 e 2 do artigo 21.º, que
ficam com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 250 000 euros.

6.º

1 � O capital é representado por 250 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000 acções.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das acções nominativas ou ao por-
tador, registadas ou não, são reciprocamente convertíveis nos termos
da lei.

6 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Pelo presidente do conselho de administração, podendo a sua

assinatura ser de chancela, por ele autorizada;
b) Por um mandatário para o efeito designado.

21.º

1 � O conselho de administração reúne-se trimestralmente medi-
ante convocação, por qualquer meio do seu presidente ou de outros
administradores.

2 � O conselho de administração reunir-se-á extraordináriamente,
sempre que o interesse social o exigir.

Relatório do revisor oficial de contas

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
pelos accionistas representantes da herança de António Leonel Pe-
reira Carvalho, de bem no valor de 300 000 euros para realização de
60 000 novas acções, por si subscritas no aumento do capital da so-
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ciedade denominada Fundição Alto da Lixa, S. A., pessoa colectiva
n.º 500711550, matriculada no Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 181, com o valor nominal de 300 000 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega do bem que a seguir
se descreve: prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Felgueiras sob o n.º 856/950814, com área coberta de 525 m.2, e área
descoberta de 9307 m2 correspondendo a terreno com benfeitorias,
designado por Tapada do Pinheiro Manso e sito no lugar da Serrinha,
na freguesia de Vila Cova de Lixa, concelho de Felgueiras.

3 � O referido prédio foi avaliado em 300 000 acções, por perito
avaliador devidamente inscrito na APAE e de acordo com a média
aritmética tomada a partir dos valores obtidos com base nos métodos
comparativo e do valor residual.

Responsabilidades:
4 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado é suficiente para a realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � O nosso trabalho foi efectuado com as normas técnicas e as

directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais 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 atri-
buídas aos sócios que efectuaram tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho incluiu a verificação:
a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
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.

Vila Nova de Gaia, 8 de Setembro de 2003. � Nelson Moinhos &
Paulo Lima, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 131, re-
presentada por: Paulo Roberto de Souza Mathias Lima, revisor ofi-
cial de contas n.º 750.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979240

LIMITEXTREMO � AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pinheiro Manso, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2256/
20031217; identificação de pessoa colectiva n.º P-506784541;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20031217.

Certifico que, por Maria de Fátima Aires de Sousa, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMITEXTREMO � Automó-
veis, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Pinheiro Manso, freguesia de
Telões, concelho de Amarante.

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 no comércio, importação, exportação,
manutenção, reparação e lavagem de veículos automóveis, motoci-
clos e de suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global 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 ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004978627

LUÍS PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: edifício Santiago, loja BR, Lamero, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2262/
20040105; identificação de pessoa colectiva n.º P-506793893;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040105.

Certifico que, Luís Miguel Pires Ferreira, casado com Ana Maria
Teixeira Magalhães, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Pires, Unipessoal, L.da, tem a sua sede
no edifício Santiago, loja BR, lugar do Lameiro, freguesia de Figueiró,
concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades fotográficas; comércio e
representações de material e equipamento fotográfico, molduras e
produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única, de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a 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 em todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979291

BAIÃO

ALVIPONOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 562/20040130;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040130.
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Certifico que entre:
1) Sandra Marisa Ribeiro Alves, casada com Victor Manuel Cabral

Ribeiro, na comunhão de adquiridos; e
2) Joaquim Ribeiro Pinto, casado com Maria de Fátima Carvalho

Pinto, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALVIPONOR � Construções, L.da

2 � Tem a sua sede no Loteamento das Leiras, lote 93, freguesia
de Campelo, concelho de Baião.

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 na construção civil.

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, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Sandra Marisa Ribei-
ro Alves que, desde já, fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com o 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.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2006154044

FELGUEIRAS

PAULO SILVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2524/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505921375; data
da apresentação: 20031008.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398245

CALÇADO TAITI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 755/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 501901531; data da
apresentação: 20031024.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398717

CALÇADO TAITI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 755/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 501901531; data da
apresentação: 20031024.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398695

CALÇADO TAITI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 755/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 501901631; data da
apresentação: 20031024.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398725

FELPROMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1763/
980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504245945; data da
apresentação: 20031003.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398105

ANANÁS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1331/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001031300

ANANÁS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1331/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166762

CALÇADO TAITI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 755/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 501901531; data da
apresentação: 20031024.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398733

CALÇADO TAITI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 755/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 501901531; data da
apresentação: 20031024.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398709

PREGUIÇA � SOCIEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 633/
871123; identificação de pessoa colectiva n.º 501900993; data da
apresentação: 20031106.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003606904

M. BENJAMIM, CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2141/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505206137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/20031131.

Certifico que, o ex-sócio Alexandre Emílio Torres da Costa Bra-
vo, cessou funções de gerente, em 20 de Outubro de 2003, por haver
renunciado e em consequência foi alterado o n.º 2 do artigo 4.º, cujo teor
passa a ter a seguinte:

ARTIGO 4.º

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

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398768

PINTO, TEIXEIRA & FILHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 848/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502444240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 14, 16, 18,
20, 22 e 24; números e data das apresentações: 10 a 16/20031204.

Certifico que, a ex-sócia Isabel Maria Teixeira Pinto, cessou fun-
ções de gerente, em 10 de Setembro de 2003, por haver renunciado;
a referida Isabel Maria, conjuntamente com os ex-sócios Júlio da Costa
Pinto, Manuel Teixeira Pinto, Maria José Teixeira da Costa e Anabela
Teixeira Pinto, autorizaram naquela data, para que os seus apelidos
continuem a figurar na firma social.

Mais certifico que, a sociedade em epígrafe, foi transformada em
sociedade unipessoal, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinto, Teixeira & Filhos, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar de Codeçal, freguesia de Caramos, con-
celho de Felgueiras.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho e abrir filiais
em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste na indústria de corte e costura de calçado de
couro e pele.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 24 939,89 euros e pertence na sua totalidade ao sócio Artur Jorge
Teixeira Pinto.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral.

6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral é permitida a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por
lei especial, inclusivamente como sócio de responsabilidade limitada
e accionista de sociedades anónimas.

7.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � Continua gerente o único sócio Artur Jorge Teixeira Pinto.
3 � A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, mediante a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 � A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-

curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os lu-

cros de cada exercício, serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

Disposições aplicáveis

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legisla-
ção em vigor, designadamente, o Código das Sociedades Comerciais,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 257/96, de 31 de
Dezembro, bem como por demais normas subsidiárias.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006399721

ALEXANDRE M. M. � CONSTRUÇÃO E ACTIVIDADES
DE ACABAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2928/
20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506793591; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031216.

Certifico que, Alexandre Mendes Mendonça, casado, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre M. M. � Construção e
Actividades de Acabamentos, Unipessoal, L.da, fica com a sede no lugar
de Casal Covo, freguesia de Rande, deste concelho de Felgueiras e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do
registo definitivo deste contrato de constituição.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade po-
derá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para localida-
de de outro concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e activida-
des de acabamento, de pichelaria, carpintaria e de instalação de cana-
lizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio Ale-
xandre Mendes Mendonça.

§ 1.º Mediante decisão do sócio único, esta poderá fazer à socieda-
de, os suprimentos de que esta carecer, nas condições que constarem
da mesma decisão.

§ 2.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o
justifiquem, poderá exigir do sócio prestações suplementares até cin-
co vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio Alexandre Mendes Men-
donça, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar um novo gerente, nos termos do
artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por sua natureza, por
vontade do sócio único.

Disposição transitória

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já a gerência, autorizada a efectuar levantamen-
tos por conta do capital depositado e levantamentos sem qualquer
limite, destinados ao pagamento de despesas com a constituição e
registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição
de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 19.º e
40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam correspondentemente
autorizados os actos e negócios referidos no corpo deste artigo 7.º,
ficando mais a gerência, autorizada desde agora, a celebrar quaisquer
outros negócios relativos à aquisição e à alienação onerosa de bens
para os fins compreendidos no objecto da sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166126

E. TEIXEIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1820/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504847279;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 6/20031119 e 15/20030923.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente da sócia
Maria de Lurdes Mendes de Castro, em 31 de Julho de 2003, por re-
núncia.

Mais certifico o aumento de capital, com a quantia de 50 000 euros,
ficando o capital em 100 000 euros, tendo em consequência sido al-
terados os artigos 3.º e 5.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, for-
mado por duas quotas iguais de 50 000 euros cada uma, uma de cada
um dos sócios Eduardo Ribeiro Teixeira e Maria de Lurdes Mendes de
Castro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Eduardo Ri-
beiro Teixeira, já nomeado gerente.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003606858

JOSÉ MANUEL PIMENTA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 704/
881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502082780; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20031118.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para Cabeça
de Porca, Sendim, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006399039

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 16/20031222.

Certifico que, a cessação de funções de gerente de José Carlos
Mendes, em 4 de Dezembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166207

IMOBILIÁRIA FELGUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1091/
930415; identificação de pessoa colectiva n.º 502980168; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20031119.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para Cabeça
de Porca, Sendim, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006399020

FÁBRICA DE CALÇADO RADICAL
FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1991/
20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504884026;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20031119.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para
Carvalhal, Sousa, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006399055

MARTIFANEL � ARTIGOS DE BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2900/
20031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506559530; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20031013.
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Certifico que entre Manuel António Pereira de Oliveira e mulher,
Fátima da Conceição Lopes Teixeira Oliveira, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARTIFANEL � Artigos de Bébé, L.da,
fica com sede no lugar da Agra, da freguesia de Vila Cova da Lixa,
deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio por grosso de artigos de
vestuário. Comércio por grosso de têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel
António Pereira de Oliveira e Fátima da Conceição Lopes Teixeira
Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tornar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de pre-
ferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o justi-
fiquem, poderá exigir de todos os sócios, prestações suplementares
até ao montante de 50 000 euros, na proporção das suas quotas, po-
dendo ainda os sócios fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398377

MÁRIO CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 511/
850905; identificação de pessoa colectiva n.º 501545824;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20031124.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para Longra,
Rande, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006399144

TÊXTEIS PEDRO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1982/
20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504874632; data
da apresentação: 20031008.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398202

FELCORTE � FÁBRICA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 587/
870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501793860; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166673

FELCORTE � FÁBRICA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 587/
870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501793860; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166665

FELCORTE � FÁBRICA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 587/
870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501793860; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166657

MÁXIMO INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 659/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501975128; data da
apresentação: 20031107.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166649

FERSEM � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2722/
20020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506073238; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20031205.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria e comercialização de
estruturas e perfis metálicos, construção e engenharia civil.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2004167599

FERREIRA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2768/
20021209; identificação de pessoa colectiva n.º 506378616; data
da apresentação: 20031112.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398954

AGRIRÚSTICA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 436/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501394010;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição n.º 6; números da
apresentação: 15 e 16.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação de funções de gerência do ex-sócio Manuel de Sousa Oliveira,
em 22 de Outubro de 2003, por renúncia e a alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 3.º (corpo) e 7.º n.º 2, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5001,98 euros, dividido em cinco quotas: duas do valor nominal de
1246,99 euros cada uma, pertencentes à própria sociedade, uma do
valor nominal de 1881 euros, pertencente ao sócio Manuel António
Gomes de Albuquerque; uma do valor nominal de 376,20 euros, per-
tencente à sócia Elsa Maria Cunha de Albuquerque; e uma do valor
nominal de 250,80 euros, pertencente ao sócio Orlando Casimiro
Pereira.

ARTIGO 7.º

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, qualquer que seja a responsabilidade que envol-
vam é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obri-
gatória a assinatura do gerente Manuel António Gomes de Albuquerque.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2004167629

TALHO SAMPAIO DE FERNANDO ALVES SAMPAIO,
HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 540/
860415; identificação de pessoa colectiva n.º 501640967;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 8 e 10; núme-
ros das apresentações: 1 e 3.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação de funções de gerência do ex-sócio José Fernando da Fonseca

Sampaio, em 29 de Outubro de 2003, por renúncia e a autorização
concedida pelo referido ex-sócio para que o seu apelido «Sampaio»,
continue a figurar na firma social, tendo em consequência sido altera-
dos os artigos 4.º e 5.º e seu § 1.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, dividido em duas quotas iguais, com o valor nominal
de 4987,98 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Paulo Jorge
da Fonseca Sampaio e outra ao sócio João Agostinho da Fonseca
Sampaio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Paulo Jorge da Fon-
seca Sampaio e João Agostinho da Fonseca Sampaio, desde já nome-
ados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes em
assembleia geral, mesmo não sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2006399756

JOSÉ LOPES RIBEIRO DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 403/
820525; identificação de pessoa colectiva n.º 501282580; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000249953

CONFECÇÕES JOÃO & NARCISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2245/
20010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505501392; data
da apresentação: 20030627.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004166720

MARTINS & CARLOS, CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2412/
20011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505737515; ins-
crição n.º 3; números e data das apresentações: 8 e 9/20031120.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 5900 euros para
15 000 euros e a alteração parcial do contrato, tendo em consequência
sido alterados os artigos 3.º e 4.º e acrescentado o artigo 6.º, à socie-
dade em epígrafe, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, formado por três quotas iguais de 5000 euros, uma de
cada um dos sócios Jorge Manuel Lemos Martins, Carlos Duarte Le-
mos Martins e Orlando José Lemos Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe aos sócios Jorge Manuel Lemos
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Martins, já nomeado gerente e Carlos Duarte Lemos Martins, nome-
ados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos com as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até 10 vezes o capital social.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2006399071

JOSÉ GUIMARÃES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1215/
940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503233170; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/20031215.

Certifico que quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a alte-
ração parcial do contrato respeitante ao artigo 3.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social, consiste na construção e comercialização de edi-
fícios, compra e venda de bens imobiliários, turismo no espaço rural,
organização de espectáculos diversos, nomeadamente, provas equestres,
arrendamento de bens imobiliários próprios.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2006399845

SOLCHEM � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1891/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504530330;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 4 e 5/20031127.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação de funções de gerência do ex-sócio António Jorge Afonso Araú-
jo, em 19 de Novembro de 2003, por renúncia e a alteração parcial
do contrato, respeitante ao artigo 4.º n.º 2, que passa a ter a seguinte
redacção:

4.º

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

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2004167661

ARMINDO SOARES TEIXEIRA & C.A
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 278/
780904; identificação de pessoa colectiva n.º 500698031; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 11/20031209.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a alte-
ração parcial do contrato, respeitante aos artigos 1.º e 3.º, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armindo Soares Teixeira & C.ª �
Mediação Imobiliária, L.da e tem a sua sede no lugar da Estrada Nova,
freguesia de Várzea, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 3.º

O seu objecto é o exercício da mediação imobiliária e indústria de
serralharia civil.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2004167653

ALTAONDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1967/
20000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504451812;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 11 e 12/20031120.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação de funções de gerência do ex-sócio Daniel Ribeiro da Silva, em
12 de Novembro de 2003, por renúncia e a alteração parcial do con-
trato respeitante aos artigos 3.º n.º 1 e 4.º n.os 1 e 2, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor nominal de
7500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Ribeiro da Silva e ou-
tra com o valor nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio
António José Gomes Ferreira Diogo.

2 � [...]
ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios António José
Gomes Ferreira Diogo e José Manuel Ribeiro da Silva, desde já nome-
ados gerentes, 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.

3 � [...]

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2006399080

QUATRIDEIAS � APOIO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1922/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504695991; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2001937733

ANANÁS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1331/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166738
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ANANÁS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1331/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166746

ANANÁS � CALÇADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1331/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004166754

LOJALIMENTAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1300/
950118; identificação de pessoa colectiva n.º 503354716; data da
apresentação: 20031008.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398229

CARPINTARIA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 716/
890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502111826; data da
apresentação: 20031015.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003011366

CLADINEL � ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1417/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503596590; data da
apresentação: 20031003.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398156

FELPROMO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1724/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504184318; data da
apresentação: 20031003.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398121

PAMAFREIFIL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2905/
20031022; identificação de pessoa colectiva n.º 506700640; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20031022.

Certifico que entre António Alexandre Faria Dias Freitas e Júlia
Maria Magalhães Lopes dos Reis, casados; Fátima do Rosário Lopes
dos Reis Dias de Freitas, solteira, menor; João Manuel Lopes dos Reis
Dias de Freitas, solteiro, maior; e, Horácio Alexandre Lopes dos Reis
Dias de Freitas, solteiro, maior, todos residentes no lugar de Santa
Quitéria, Margaride, Felgueiras, foi constituída a sociedade anónima
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Tipo, denominação, objecto, sede e forma de representação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAMAFREIFIL � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades imobiliárias, promoção
imobiliária, compra, venda e ou revenda de bens imobiliários adquiri-
dos para esse fim, construção e reconstrução de imóveis e bens imo-
biliários e arrendamento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Santa Quitéria, fregue-
sia de Margaride, no concelho de Felgueiras.

2 � A administração poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

A administração poderá ainda livremente, criar, mudar ou extin-
guir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II
Capital social e acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 500 000 euros e encontra-se representado por 1000 ac-
ções nominativas ou ao portador, do valor nominal de 500 euros cada
uma, podendo haver títulos de 1, 5 e 10 acções.

2 � As acções são reciprocamente convertíveis a todo o tempo,
cabendo aos accionistas todos os encargos da conversão.

ARTIGO 6.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes o interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido inverso.

3 � Os títulos são assinados pelo presidente do conselho de admi-
nistração, podendo a respectiva assinatura ser de chancela devidamente
autorizada.

4 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem tituladas.

5 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo direito
de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos de-
mais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham decla-
rado subscrever tais acções, na proporção referida no número an-
terior.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

Mesa, composição e deliberação dos accionistas

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um secre-
tário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, por um período
de três anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios
sem qualquer limitação.

ARTIGO 8.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos, 10 ac-
ções ordinárias averbadas, sendo nominativas ou, sendo ao portador,
registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede social ou
em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data designada
para a reunião da assembleia geral, comprovando tal depósito peran-
te a sociedade, até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a
10, poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazendo-
se então representar por um só dos agrupados, o que terá de ser co-
municado ao presidente da mesa da assembleia geral, por meio de carta
e até 10 dias antes da data da reunião.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar por outros accio-
nistas, por meio de carta dirigida ao presidente da mesa, assinada pelo
representado, com menção do número do seu bilhete de identidade,
data de emissão e arquivo de identificação e, sendo pessoa colectiva,
o reconhecimento notarial da qualidade de quem assina, entregue na
sede social até cinco dias úteis, antes da data designada para a reunião
da assembleia geral.

SECÇÃO II

Administração

Composição, atribuições e funcionamento

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por um presidente e dois administrado-
res que podem ou não ser accionistas, eleitos pela assembleia geral,
por um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por
sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral pode deliberar a concessão de uma pensão
de reforma por velhice ou invalidez a qualquer dos elementos do con-
selho de administração, a cargo da sociedade, bem como atribuição de
complementos de pensão de reforma, dentro dos limites legais e, fi-
nalmente, a transferência da responsabilidade da sociedade, mediante
adequado seguro.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica obrigada em todos os actos e contratos, pela as-
sinatura do presidente do conselho de administração ou pela assinatu-
ra conjunta de dois administradores.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

Composição e funcionamento

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade, compete a um único fiscal, havendo
um suplente, ambos revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada
para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à
quota parte da distribuição obrigatória dos lucros, sempre que tal
for deliberado por uma maioria de 75% dos accionistas com direi-
to a voto.

2 � O conselho de administração, pode autorizar que, no decur-
so de um exercício, sejam feitos aos accionistas adiantamentos so-
bre lucros, observadas que sejam as regras legais mínimas.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

1 � Havendo dissolução, será liquidatário qualquer administrador
que ao tempo estiver em exercício.

2 � Havendo escusa por parte de todos os liquidatários, tomada
na assembleia geral que deliberar a dissolução, a mesma designará uma
comissão liquidatária e fixará um prazo para o efeito.

ARTIGO 14.º

Para o primeiro triénio, ficam desde já nomeados os seguintes ór-
gãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr.ª Júlia Maria Magalhães
Lopes dos Reis; secretário � Paulo Jorge Sampaio da Cunha, casado,
com domicílio profissional na Praça de Mouzinho de Albuquerque,
76, 6.º, direito, na cidade do Porto.

Administração: presidente � António Alexandre Faria Dias de
Freitas; administradores � Horácio Alexandre Lopes dos Reis Dias
de Freitas e João Manuel Lopes dos Reis Dias de Freitas.

Fiscal único: efectivo � Dr. José Luís Freire Rito, revisor oficial
de contas n.º 822, com escritório na Avenida do Marquês de To-
mar, 9, 4.º, na cidade de Lisboa; suplente � Dr. António Campos
Pires Caiado, revisor oficial de contas n.º 432, com escritório no
Campo Grande, 382-B, 3.º, direito, na cidade de Lisboa.

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398652
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