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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

CERÂMICA DOS TORRES & CASTRO, L.DA

Sede: Parque da Gandara, Albergaria-a-Nova, Branca,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 129/780215; identificação de pessoa colectiva n.º 504870584;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
32/040223.

Certifico que foi depositada na pasta da sociedade supra-identifi-
cada a escritura da cessão de quota de 18 de Fevereiro de 2004,
exarada a fl. 108 do livro n.º 209-A do Cartório Notarial de Estarreja,
através da qual renunciou às funções de gerente Carlos Jorge Seabra
Torres Pires, casado, em 18 de Fevereiro de 2004.

Conferido, está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal do Conservador, Maria Teresa de Barros Costa.

2002719217

AVEIRO

CPM � INSTALAÇÕES ESPECIAIS E MONTAGENS
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4271/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504169300; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/040218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 5 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999187

MÓLHADA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5624/
021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506392031; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 30 de Janeiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999179

BASTOS � EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3805/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503698229; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 18/040217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 30 de Janeiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999004

PASTELARIA MARESIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4758/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504862456; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/040227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
5500 euros para 9976 euros, sendo o aumento de 4476 euros, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelas sócias, em partes iguais e para
reforço das duas quotas, seguido de transformação em sociedade por
quotas, pelo que a mesma passará a reger-se pelo pacto social se-
guinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Pastelaria Maresias, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de Anadia, Edifício
Vila Jovem, 73, freguesia da Glória, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação social onde e quan-
do o entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na exploração de pastelaria, café
e snack-bar.

4.º

Capital

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
9976 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 4988 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, que ficam desde já designados gerentes.

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

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

7.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 20049998962

K 304 � PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5930/
040226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040226.

Certifico que, por escritura outorgada em 27 de Janeiro de 2004,
de fl. 98 a fl. 99 v.º do livro n.º 215-B, no Cartório Notarial de Vagos,
foi constituída entre Norberto Filipe Coutinho Oliveira e Nuno Miguel
Coutinho Oliveira uma sociedade comercial por quotas, com a de-
nominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma K 304 � Produções Musicais,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua de Manuel Arriaga, em
Quinta do Loureiro, freguesia de Cacia, concelho de Aveiro.
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3 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação social, em qualquer parte do territó-
rio nacional ou estrangeiro, é dispensada a deliberação dos sócios,
cabendo a gerência tomar essa deliberação, bem como deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção e realização de espectá-
culos musicais.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são iguais,
sendo por isso do valor nominal de 2500 euros o valor da quota de
cada um deles.

4.º

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

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos são ne-
cessárias as assinaturas de dois gerentes, bastando a de apenas um
deles nos actos de mero expediente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Norberto Filipe
Coutinho Oliveira e Nuno Miguel Coutinho Oliveira.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. Porém,
quando efectuada a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, a quem cabe o direito de preferência na sua aquisição,
em primeiro lugar, e em segundo, aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A sociedade assume a responsabilidade por todas as despesas ine-
rentes à sua constituição, designadamente as desta escritura e res-
pectivo registo, ficando desde já a gerência autorizada, nos termos
da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, a movimentar o capital depositado à ordem da sociedade,
a fim de fazer face às despesas de instalação da mesma, bem como
à aquisição de bens e equipamento.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999411

AVEIROMAX � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5920/
040218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040218.

Certifico que, por escritura outorgada em 19 de Dezembro de
2003, de fl. 98 a fl. 99 do livro n.º 290-F no 2.º Cartório Notarial
de Aveiro, foi constituída por Tiago Martins Seabra uma sociedade
unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe, que se rege-
rá pelo pacto social seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação AVEIROMAX � Comércio
de Utilidades Domésticas, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de Hintze Ribeiro,
40, freguesia de Vera Cruz, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência da sociedade transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais ou agências em todo o território
nacional.

3.º

Objecto
A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição, venda ao

domicílio, importação e exportação de aparelhos electrónicos, apa-
relhos de electrodomésticos, artigos domésticos e artigos de menage
e ainda prestação de serviços de uso público, nomeadamente na área
das telecomunicações.

4.º
Capital

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

5.º
Contrato de sócio com a sociedade

Visando a prossecução do objecto social, poderá o sócio celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, desde já nomeado
gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para que a
sociedade fique validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos.

7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando
todos os actos da sua competência e proceder ao levantamento do
capital depositado para custear as despesas de constituição da socie-
dade e seu giro.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999195

MICROIO � SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4427/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504758454; inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 5, 6, 7, 8 e 9/040217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração do pacto e, em consequência, alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, uma no valor
nominal de 9976 euros e 40 cêntimos, pertencente à sócia
GRUPUNAVE � Inovação e Serviços, L.da, uma no valor nominal
de 12 335 euros e 10 cêntimos, pertencente ao sócio Fernando Au-
gusto de Almeida Santos, e três quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 9229 euros e 50 cêntimos, uma de cada um dos restan-
tes sócios, Alexandre Manuel Moutela Nunes da Mota, José Alberto
Gouveia Fonseca e Pedro Nicolau Faria da Fonseca.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998989

PRIORIDADE � COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4825/
000503; identificação de pessoa colectiva n.º 504984543; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
040217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente José Luís da Costa dos Santos,
por renúncia, desde 2 de Fevereiro de 2004.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999420
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QUINTA DA PATELA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5919/
040217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040217.

Certifico que, por escritura outorgada em 12 de Fevereiro de 2004,
de fl. 74 a fl. 75 do livro n.º 181-C no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Maria do Rosário Carvalho de Moura e João
José Tavares Bela uma sociedade comercial por quotas, com a deno-
minação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Quinta da Patela � Padaria e Paste-
laria, L.da, e tem sede na Urbanização da Patela, lote 38, freguesia
de São Bernardo, concelho de Aveiro.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e ainda criar sucursais, delegações
ou qualquer outra forma de representação, em qualquer ponto do
território nacional ou estrangeiro.

2 � Poderá a sociedade, mediante mera deliberação da gerência,
subscrever ou adquirir participações em sociedades já existentes ou a
constituir, com objectos iguais ou diferentes do seu ou em socieda-
des reguladas por leis especiais.

2.º

A sociedade tem por objecto padaria, pastelaria e snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente a duas quotas no valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria do Rosário
Carvalho de Moura e João José Tavares Bela.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao valor de 50 000 euros, desde que deliberado por unanimi-
dade, e os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade quando
destes careça.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rada em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada é suficiente a inter-
venção de um gerente.

5.º

Os sócios ficam desde já autorizados a celebrar com a sociedade
qualquer negócio que vise a prossecução do objecto social.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998997

MANUELA GRANGEIA � AGENTE TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5921/
040218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040218.

Certifico que, por escritura outorgada em 23 de Dezembro de
2003, de fl. 14 a fl. 15 do livro n.º 4-A no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializa de Aveiro, foi constituída por Manuela
Edite dos Santos Marques Grangeia uma sociedade unipessoal por
quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto
social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuela Grangeia � Agente
Têxtil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Viseu, n.º 45,
freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto agente de comércio por grosso
de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia.

2 � Poderá a sócia única prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a sócia.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da socie-
dade.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999209

TRINDADE & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5922/
040218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040218.

Certifico que, por escritura outorgada em 21 de Outubro de 2003,
de fl. 4 a fl. 5 do livro n.º 283-F no 2.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Elisabete de Sá Queirós e Rosa Maria da Cunha
Trindade Ferreira, uma sociedade comercial por quotas, com a de-
nominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º
Firma

A sociedade adopta a firma Trindade & Sá, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de José Estêvão,
62, rés-do-chão, freguesia de Vera Cruz, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de perfu-
maria e instituto de beleza.

4.º
Capital

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar, fica a
cargo de ambas as sócias desde já nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas em conjunto de dois
gerentes.

6.º
Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.
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7.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital depositado para pagamento do giro social e das despesas
com a constituição da sociedade.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999217

ESCOLA DE CONDUÇÃO IP 5, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5879/
040102; identificação de pessoa colectiva n.º 504172050; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 1/040219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração do pacto e, em consequência, alterado o artigo 1.º do
pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução IP 5, L.da, vai ter
a sua sede na Rua do Magistério Primário, 24, rés-do-chão, freguesia
de Vera Cruz, concelho e cidade de Aveiro.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999250

FILINTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4388/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504275275; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/040219.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
3990,38 euros para 50 000 euros, sendo o aumento de 46 009,62 eu-
ros, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios Pedro Jorge Xa-
vier Fernandes e Filinto Miguel Xavier Fernandes, cada um com
9454,33 euros e Jorge Manuel Lopes Fernandes, com 27 100,96 eu-
ros, que utilizam para reforço da suas quotas, tendo, em consequên-
cia, sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social é de 50 000 euros e encontra dividido em três
quotas, duas do valor nominal de 11 250 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Pedro Jorge Xavier Fernandes e Filinto
Miguel Xavier Fernandes, e outra do valor nominal de 27 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Lopes Fernandes.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999276

PIRES & FERREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3786/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503662828; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 6 e 10/040219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções da gerente Elma Alexandra Pinto Ferreira
de Almeida, por renúncia, desde 28 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que foi registado o aumento do capital de 50 000 eu-
ros para 150 000 euros, sendo o aumento de 100 000 euros, realiza-

do em dinheiro em partes iguais pelos sócios e para reforço das duas
quotas, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, bem como
o artigo 5.º do pacto, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma quota do valor
nominal de 88 503 euros e 61 cêntimos, do sócio Alberto Manuel
Vidal Ferreira de Almeida, e sendo outra quota do valor nominal de
61 496 euros e 39 cêntimos, do sócio Guilherme Filipe Pinto Fer-
reira de Almeida.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, ficam afectas a ambos os sócios, já designados gerentes,
sem caução ou remuneração, conforme vier a ser designado em as-
sembleia geral. Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a
assinatura isolada de qualquer dos gerentes.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999284

SINGULAR � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5918/
040305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040305.

Certifico que, por escritura outorgada em 23 de Fevereiro de 2004,
de fl. 101 a fl. 102 v.º do livro n.º 5-A no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializa de Aveiro, foi constituída entre José Mon-
teiro Cortez Ferreira e Jorge Miguel Monteiro Ferreira uma socie-
dade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se
regerá pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SINGULAR � Artigos de Deco-
ração, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Carrefour, loja 10,
Quinta do Simão, Sul, Estrada de Taboeira, freguesia de Esgueira,
concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de artigos
diversos para o lar.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais 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 de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência, em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta ca-
reça, e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
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capital até ao montante de 25 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimen-

to prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998970

TUGABYTE � ALUGUER DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5808/
030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506400344; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a deslocação da sede social para a Rua de Espinho, 4, 2.º, E, fre-
guesia da Glória, Aveiro.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999098

IRMÃOS PAULA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 404/
571118; identificação de pessoa colectiva n.º 501341820; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: Of.
6/040205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Manuel de Oliveira Paula Dias,
por renúncia, desde 4 de Fevereiro de 2004.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999101

RAMIRES, MARTINS E TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1504/
820602; identificação de pessoa colectiva n.º 501291954; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: Of. 7/040205 e 8/040205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente João Nolasco Geraldo, por re-
núncia, desde 10 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi registada a designação da gerente Maria
Celeste Rodrigues de Seabra Magalhães de Albuquerque, por delibera-
ção de 10 de Dezembro de 2003.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998318

ALMEIDA, BARROS & FERREIRA � CONSTRUÇÕES,
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4548/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504366971; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 4/040206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999012

QUEIRÓS, SILVA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2774/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502653256; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 5/040206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999020

RECLANRIA � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5662/
030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506432238; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: Of. 4, 5, 6 e 7/040212 e 8/040212.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Rui Miguel Soares Fontoura,
por renúncia de 16 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi registada a designação dos gerentes Palmira
Maria Cordeiro Gaiola, António José Leitão da Silva e Carla Cris-
tina Pinto Lopes, por deliberação de 23 de Janeiro de 2004.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999144

COZIVIGUI � COMÉRCIO DE COZINHAS
E BANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5246/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505644886; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 3/040213 e 4/040213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Guilherme da Cunha Pimentel
Taveira de Magalhães, por renúncia, desde 24 de Outubro de 2003.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e, em conse-
quência, alterado o artigo 5.º do referido pacto, que passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Vítor Manuel Serrano de Oliveira, já nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para que a sociedade fique va-
lidamente obrigada.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999152

C. A. C. I. A � COMPANHIA AVEIRENSE DE COMPONENTES
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4480/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504463969; inscrição
n.º 6, averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5, inscrição n.º 7, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 14 a 19/040213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
aos seguintes actos de registo:

Designação do conselho de administração, para o triénio de 2002-
-2004, por deliberação de 22 de Março de 2002.

Presidente, Philippe Dauger; administrador-delegado, Philippe
Lechevalier; administrador, Gérard Guise.

Recondução do fiscal efectivo A. Santos, J. Alves e Associados e
do fiscal suplente A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, para o
triénio de 2002-2004, por deliberação de 22 de Março de 2002.

Cessação de funções do fiscal único efectivo A. Santos, J. Alves
e Associados e do fiscal suplente A. Gândara, O. Figueiredo & Asso-
ciados, por renúncia desde de 3 de Outubro de 2002.
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Designação do fiscal único efectivo Ernst & Young & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., n.º 178, e do
fiscal suplente João Calos Miguel Alves, revisor oficial de contas
n.º 896, para o mandato em curso de 2002-2004, com efeitos desde
3 de Outubro de 2002, por deliberação de 11 de Outubro de 2002.

Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Philippe Dauger, por renúncia, desde de 30 de Setembro de 2003.

Designação, por cooptação, do presidente do conselho de admi-
nistrador Patrice Ratti, para preenchimento da vaga existente, por
deliberação de 2 de Setembro de 2003.

A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura Martins.
2004999241

SERVIÇOS E TRADUÇÕES � ROYAL SCHOOL
OF LANGUAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5913/
040210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040210.

Certifico que, por escritura outorgada em 8 de Outubro de 2003,
de fl. 58 a fl. 59 v.º do livro n.º 281-F no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre Rui Daniel Ramos Amorim, Inês Ma-
ria Ramos Amorim Ferraz, Álvaro de Amorim e mulher, Rosa do
Céu Ramos Amorim, uma sociedade comercial por quotas, com a
denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Serviços e Traduções � Royal
School of Languages, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de José Rabumba, 2,
freguesia da Glória do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste nos serviços gerais, traduções,
tradução e interpretação, apoio pedagógico e estudo acompanhado,
comércio de material didáctico, diversos e imobiliária.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e já realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas,
sendo duas quotas iguais do valor nominal de 500 euros, uma de cada
um dos sócios Rui Daniel Ramos Amorim e Inês Maria Ramos
Amorim, e sendo outras duas quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, uma de cada um dos restantes sócios Álvaro de Amorim
e Rosa do Céu Ramos Amorim.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes, os sócios Álvaro de Amorim e Rosa do Céu Ramos Amo-
rim.

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

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital depositado para pagamento do giro social e das despesas
com a constituição da sociedade.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999080

MISTER CARNES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5740/
030529; identificação de pessoa colectiva n.º 504831429; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 12/040210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração do pacto e, em consequência, alterado o artigo 3.º e
o n.º 2 do artigo 4.º que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e cor-
responde à soma duas quotas iguais de 12 500 euros cada, uma de
cada um dos sócios, Joaquim Belmiro Soares e Letícia Ana da Costa
Vilarinho.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a sociedade é suficiente a assinatura
de um gerente.

Mais certifico que foi registada a nomeação da gerente Ilda dos
Santos Novo Ferreira da Costa, por deliberação de 5 Dezembro de
2003.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999071

ALIENAGEST � GESTÃO, AVALIAÇÃO
E VENDA DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5367/
020325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020325.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2002, exarada
a fl. 27 do livro n.º E-226, do 1.º Cartório Notarial da Secretaria da
Póvoa de Varzim, foi constituída entre Paulo Manuel da Torre
Marrucho, casado, Maria Amália Alves de Matos Ferreira, casada, e
Maria Madalena Valente da Silva, solteira, maior, a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALIENAGEST � Gestão, Avaliação
e Venda de Bens, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Gomes de
Carvalho, 36, 5.º, direito, U, da cidade de Aveiro.

§ único. Sem necessidade de prévia deliberação social, pode a ge-
rência transferir a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo igualmente criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em vendas de bens móveis e imóveis
por negociação particular, e através de leilões; avaliação de bens
imóveis e estabelecimentos comerciais ou industriais; guarda, admi-
nistração e gestão de patrimónios, equipamentos e bens alheios em
geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em três quotas, cada uma delas de valor
nominal igual a 2000 euros, pertencente cada uma delas a cada um
dos sócios, Paulo Manuel da Torre Marrucho, Maria Madalena Va-
lente da Silva e Maria Amália Alves de Matos Ferreira.

§ 1.º Por deliberação social, tomada por maioria simples repre-
sentativa do capital, poderão ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital, cujo montante global nunca poderá exceder
10 vezes o montante do capital da sociedade.
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§ 2.º Quando as prestações suplementares de capital se destina-
rem a amortização de uma quota, as mesmas serão realizadas pelos
sócios titulares das restantes quotas, na proporção dos seus valores,
excluído o valor da quota a amortizar.

ARTIGO 4.º

A transmissão de quotas, total ou parcial, entre vivos, é livre
quando o adquirente seja também sócio ou a própria sociedade; a
transmissão a estranhos, bem como a oneração de qualquer quota,
carece do consentimento da sociedade, a prestar em assembleia ge-
ral em que o respectivo titular não pode votar.

§ 1.º Caso não seja prestado o consentimento e a quota esteja há
mais de cinco anos na titularidade do cedente, este poderá pedir a
sua exoneração de sócio, devendo a sociedade adquirir a sua partici-
pação social, cujo valor será calculado nos termos do artigo seguinte.

§ 2.º Os sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de
preferência, relativamente à cessão, no prazo de 30 dias após a de-
liberação que conceda o consentimento da sociedade para a mesma.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota, em
caso de morte, divórcio ou separação judicial do seu titular, nestes
dois últimos casos, desde que a quota não venha a ser-lhe adjudicada,
bem como em caso de penhora em processo executivo ou de liqui-
dação de patrimónios a que não haja sido deduzida oposição ou que,
tendo esta existido, venha a improceder.

§ 1.º A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota que seja
transmitida ou onerada sem o necessário consentimento.

§ 2.º A deliberação que decida a amortização de uma qualquer quo-
ta deverá prever, se, em consequência dela, as demais quotas são
proporcionalmente aumentadas ou se a quota amortizada figurará
como tal no balanço, podendo mais tarde ser deliberado que, com
ela, sejam criadas um ou mais quotas destinadas a serem alienadas.

§ 3.º O valor de qualquer quota, quando transmitida por morte,
em consequência de amortização ou em caso de exoneração ou de
exclusão de sócio, será o que resultar da média dos balanços aprova-
dos relativos aos três exercícios mais recentes, acrescido dos fundos
de reserve existentes.

§ 4.º O valor da quota, determinado nos termos do parágrafo
anterior, poderá ser pago em prestações iguais, no máximo de qua-
tro e no prazo de um ano, após o vencimento da primeira, que ocor-
rerá 30 dias após a deliberação que decida a amortização.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes designados
nos termos deste artigo, a quem são conferidos poderes de gestão e
de representação.

§ 1.º A gerência da sociedade pertence aos sócios Paulo Manuel
da Torre Marrucho e Maria Madalena Valente da Silva, que desde já
são nomeados gerentes.

§ 2.º A gerência será remunerada ou não, conforme for decidido
em assembleia geral, podendo esta remuneração ser constituída, no
todo ou em parte, por uma participação percentual nos lucros da
sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada pela assinatura conjunta de ambos os
gerentes; para actos de mero expediente é suficiente a intervenção
de um dos gerentes.

§ único. Os gerentes que pratiquem actos ou subscrevam documen-
tos ou contratos para os quais não tenham, por si ou em virtude de
procurador com quem actuem, poderes bastantes, são responsáveis
perante a sociedade por todos os prejuízos que derivem da sua actua-
ção.

Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999110

DECORNAÚTICA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
E EQUIPAMENTOS NAÚTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4059/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503938360; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/040206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999055

WANIREST, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5912/
040209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040209.

Certifico que, por escritura outorgada em 11 de Novembro de
2003, de fl. 93 a fl. 95 do livro n.º 3-A no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Antó-
nio José Rodrigues Portugal, Manuel José Ribeiro Fernandes, Olivier
Didier Bruno Volz, Manuel dos Reis Simões e Maria da Conceição
Rodrigues Figueira, uma sociedade comercial por quotas, com a de-
nominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Wanirest, Restauração, L.da, e
tem a sua sede no Retail Park, loja R 3, Zona Industrial da Taboeira,
freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: restauração rápida e tradicio-
nal. Confecção e vendas de comidas. Serviço à mesa e para o exte-
rior, bem como todos os artigos de refeição e produtos conexos.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma
no valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio António
José Rodrigues Portugal, e quatro no valor nominal de 5000 euros
cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Manuel
José Ribeiro Fernandes, Olivier Didier Bruno Volz, Manuel dos Reis
Simões e Maria da Conceição Rodrigues Figueira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura do gerente António José Rodri-
gues Portugal, conjuntamente com a assinatura de um dos restantes
gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência, em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta ca-
reça, e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 150 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimen-

to prévio da sociedade;
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c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-
ral, apreendida judicial ou administrativamente.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999047

MANUEL FIGUEIREDO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3208/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 500574081; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 1/040225.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
22 296,27 euros para 150 000 euros, sendo o aumento de
127 703,73 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio
Manuel Fonseca Figueiredo para reforço da sua quota, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 4.º do pacto, que passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de 249 euros e 40 cêntimos, uma de cada um dos sócios
Albano Manuel dos Santos Figueiredo e Carla Maria dos Santos Silva
Figueiredo, uma quota do valor nominal de 448 euros e 80 cênti-
mos, do sócio António de Almeida Jacinto, e uma quota do valor
nominal de 149 002 euros e 40 cêntimos, do sócio Manuel Fonseca
Figueiredo.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999403

CARPE DIEM II � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5841/
031105; identificação de pessoa colectiva n.º 504322656; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 2/040223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração do pacto e, em consequência, alterado o corpo do
artigo 1.º do referido pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Carpe Diem II � Propriedades, L.da,
e tem a sua sede na Travessa do Comandante Rocha e Cunha, 1,
fracção C, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999357

PROMAXIMUS, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5842/
031105; identificação de pessoa colectiva n.º 504704192; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/040223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração do pacto e, em consequência, alterado o artigo 1.º,
n.º 2, e o artigo 2.º do referido pacto, que passaram a ter a redacção
seguinte:

1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Comandante

Rocha e Cunha, 1, fracção C, freguesia de Vera Cruz, concelho de
Aveiro.

3 � (Mantém-se.)
2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos e projectos, design e
publicidade, compra, venda e revenda de edifícios adquiridos para esse
fim, construção civil e obras públicas.

Depositado o texto completo do estatuto, na redacção actualizada.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999349

GRISI � ACADEMIA DE GINÁSTICA E DANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3186/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503077771; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/040219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas 2 de Fevereiro de 2004.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999292

S. L. R � SOCIEDADE LUSO BRASILEIRA
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4955/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505141280; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
040219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Fernando Jorge Cardoso dos
Santos, por renúncia, desde 30 de Janeiro de 2002.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004999306

CASTELO DE PAIVA

DOUROPAIVA � SOCIEDADE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Ladroeira, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 215/960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503609331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 4 e 5/20040227.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral do averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e da inscrição n.º 7:

1 � Apresentação n.º 4/20040227 � Averbamento n.º 1.
O ex-sócio Artur Manuel da Silva Moreira, renunciou à gerência.
Data: 5 de Fevereiro de 2004.

7 � Apresentação n.º 5/20040227.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e n.º 1 do artigo 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
a) Eduardo Vieira de Sousa, com uma quota de 1666,67 euros;
b) António Augusto de Oliveira Novais, com uma quota de

1666,67 euros;
c) Felisberto Moreira da Cunha, com uma quota de 1666,66 eu-

ros.
Gerência: compete aos três sócios.
Data: 5 de Fevereiro de 2004.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto comple-
to, na sua redacção actualizada, respeitante à alteração parcial do
contrato.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968779

ÓPTICASTELO � ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Sede: Rua Direita, Rua do Palácio da Justiça,
Edifício Boavista, fracção Z, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 329/000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504901613;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20040203.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da inscri-
ção n.º 6:

6 � Apresentação n.º 2/20040302.
Facto: alteração parcial do pacto.
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Artigos alterados: n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º
Capital: 19 951,92 euros.
Sócios e quotas:
a) Sandra Maria Antão Jerónimo;
b) Victor Geraldes Abrunhosa, cada um com igual quota de

9975,96 euros.
Gerência: compete a ambos os sócios.
Data: 4 de Dezembro de 2003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto comple-
to, na sua redacção actualizada, respeitante à alteração parcial do
contrato.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968809

ESPINHO

MARTINS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 250/
790323; identificação de pessoa colectiva n.º 500383316; entrada:
312/010703.

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

Está conforme.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2000008186

ÍLHAVO

LOUPE � RESTAURAÇÃO, S. A.

Sede: Rua do Carmo, 23, Gafanha da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1624/
040213; identificação de pessoa colectiva n.º 506857212; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/040213.

Certifico que entre José Manuel Veiga dos Santos Pereira, divor-
ciado, residente na Rua do Padre Manuel Marques Ferreira, 31, 4.º,
direito, Esgueira, Aveiro; Maria da Assunção Tavares de Figueiredo,
solteira, maior, residente na Rua do Padre Manuel Marques Ferreira,
31, 4.º direito, Esgueira, Aveiro; Rui Fernandes Ramiro Duarte Fran-
cisco e mulher, Maria Marcelina Carvalho Costa, casados no regime
da comunhão de adquiridos e residentes na Quinta do Olho de Água,
A 1, 1.º, D, Esgueira, Aveiro, e Óscar Capão Micaelo e mulher, Maria
de Lurdes Ferreira da Silva Micaelo, casados no regime da comu-
nhão de adquiridos e residentes na Rua do Sobreiro, 9, Bustos, Oli-
veira do Bairro, constituíram, por escritura de 4 de Fevereiro de 2004,
a fl. 8 do livro n.º 21-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação LOUPE � Restauração, S. A.

2.º

1 � A sociedade tem sede social na Rua do Carmo, 23, freguesia
da Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, ficando desde já o
conselho de administração autorizado a transferir a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho.

2 � O conselho de administração poderá criar no País ou no
estrangeiro, delegações ou quaisquer outras formas de representação
social.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 250 000 euros, distribuído por 50 000 acções, do valor
nominal de 5 euros cada, não havendo qualquer restrição à sua trans-
missibilidade.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social por uma ou mais vezes, até ao montante
máximo de 500 000 euros, sem necessidade de deliberação expressa
da assembleia geral.

3 � As acções representativas do capital social serão nominati-
vas, ao portador ou meramente escriturais, reciprocamente
reconvertíveis, segundo a vontade do accionista, ficando a seu cargo
as despesas de conversão.

4 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 ac-
ções.

5 � Poderão ser emitidas acções sem direito de voto e que con-
firam direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão que deli-
berar a emissão. As acções referidas neste número, poderão ser re-
midas pelo seu valor nominal acrescido de um prémio nos termos
em que a assembleia geral deliberar.

5.º

A sociedade pode, dentro dos limites e nos termos e condições
exigidos pela lei aplicável, adquirir e alienar acções próprias ou rea-
lizar sobre elas quaisquer operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

6.º

A sociedade pode exigir prestações acessórias de capital a título
gratuito, até ao montante de 2 500 000 euros.

7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

8.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

9.º

1 � Podem tomar parte nas assembleias gerais os accionistas
detentores de, pelo menos, 50 acções, desde que as mesmas se en-
contrem registadas no registo de acções da sociedade ou depositadas
na sede social ou em qualquer estabelecimento bancário, até dois dias
antes da sua realização, correspondendo a cada 50 acções um voto.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente, um secretário e um vogal, eleitos por períodos de quatro anos,
renováveis.

3 � A assembleia geral reunirá sob convocatória do órgão de
administração, de fiscalização, ou de accionistas detentores de, pelo
menos, 10 % do capital social.

4 � A assembleia geral será considerada devidamente constituída,
em primeira convocatória, qualquer que seja o número de accionis-
tas presentes, salvo quando se destinar à alteração do contrato so-
cial, fusão, cisão, transformação, dissolução, aumento de capital
social, circunstância em que só se pode considerar capaz de valida-
mente deliberar, desde que se encontre representado, pelo menos,
um terço do capital social. Em segunda convocatória, que pode ser
marcada para 15 dias depois da primeira, poderá deliberar validamente
qualquer que seja o capital social representado ou a finalidade para
que reúne.

10.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa e
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pelo conselho de
administração, eleito em assembleia geral para exercer o seu manda-
to por quatro anos consecutivos, sem prejuízo de reeleição, e dis-
pensado de prestação de caução.

2 � O conselho de administração, no âmbito das suas atribuições
e competências, pode delegar poderes determinados em director ou
directores determinados, que, nesse caso, ficam por si habilitados a
obrigar a sociedade dentro dos limites da respectiva delegação, bem
como constituir mandatário ou mandatários bastantes para actos ou
contratos determinados.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um administra-
dor ou de procuradores munidos de poderes suficientes.

11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ou, nas
suas ausências e impedimentos, a um fiscal suplente, eleitos pela as-
sembleia geral para exercer os seus mandatos por quatro anos con-
secutivos, sem prejuízo de reeleição.
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12.º

1 � A assembleia geral delibera livremente sobre a parcela dos
lucros realizados que em cada exercício deve ser atribuída aos accio-
nistas, a título de dividendo, exceptuada a parte daqueles, obrigato-
riamente destinada nos termos legais aplicáveis, à constituição ou
reintegração da reserva legal ou à composição do dividendo priori-
tário atribuível às acções preferenciais quando existam.

2 � Pode, no entanto, o conselho de administração, observados
os requisitos legais para o efeito exigidos, que, no decurso de deter-
minado exercício, seja antecipada aos accionistas parte do dividen-
do que no fim dele, presumivelmente, lhes viria a caber.

13.º

1 � Os elementos que constituem a mesa da assembleia geral
podem ser ou não remunerados, conforme deliberação da assembleia
geral.

2 � A assembleia geral que aprove as contas de determinado
exercício pode deliberar atribuir aos membros dos corpos sociais
gratificação pelo exercício dos cargos ou remunerações variáveis que
tenham em conta os resultados dos mesmos obtidos e a importância
relativa das funções por cada um deles exercidas, as quais, quando
atribuídas, constituem encargo do exercício a cujos resultados res-
peitem, se de outro modo não for decidido.

3 � O montante global das remunerações variáveis referidas no
número anterior é expresso numa percentagem determinada dos re-
sultados que, nos termos legais, seriam distribuíveis aos accionistas,
no máximo de 50 % dos mesmos.

Pelos outorgantes foi ainda dito que, para o quadriénio de 2004-
-2007 designam para integrar os órgãos sociais, dispensados de pres-
tar caução:

Mesa da assembleia geral: presidente, Rui Fernandes Ramiro
Duarte Francisco, casado, residente na Quinta do Olho de Água, A 1,
1.º, D, Esgueira, Aveiro; secretária, Maria da Assunção Tavares de
Figueiredo, solteira, residente na Rua do Padre Manuel Marques Fer-
reira, 31, 4.º, direito, Esgueira, Aveiro; vogal: Maria de Lurdes Fer-
reira da Silva Micaelo, casada, residente na Rua do Sobreiro, 9, Bus-
tos, Oliveira do Bairro.

Conselho de administração: José Manuel Veiga dos Santos Perei-
ra, divorciado, residente na Rua do Padre Manuel Marques Ferreira,
31, 4.º, direito, Esgueira, Aveiro; Maria de Lurdes Ferreira da Silva
Micaelo, casada, residente na Rua do Sobreiro, 9, Bustos, Oliveira
do Bairro; Maria da Assunção Tavares de Figueiredo, solteira, resi-
dente na Rua do Padre Manuel Marques Ferreira, 31, 4.º, direito,
Esgueira, Aveiro.

Fiscal único: efectivo, Pinto Castanheira & Paiva Martinho, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Coim-
bra, sala 503, na Rua de João Machado, 100, Coimbra, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 175, representada pelo Dr. Antó-
nio Paiva Martinho, casado, residente na Rua do Grupo Instrução
Musical de Fontela, Fontela, Vila Verde, Figueira da Foz, revisor
oficial de contas n.º 864; e suplente, Dr. António Pinto Castanhei-
ra, casado, residente na Urbanização dos Banhos Secos, lote 13,
Coimbra, revisor oficial de contas n.º 466.

Conferi e está conforme.

13 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002968500

GESFILIUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Moitinhos, São Salvador, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1625/
040218; identificação de pessoa colectiva n.º 506857212; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/040218.

Certifico que entre Daniel de Jesus Loureiro, casado com Maria
de Fátima de Jesus Oliveira Loureiro na comunhão geral, Carapelhos,
Mira; Alexandre Oliveira Loureiro, solteiro, menor, Carapelhos;
Beatriz Oliveira Loureiro, solteira, menor, Carapelhos; Sarah Oli-
veira Loureiro, solteira, maior, Rua de Carlos Seixas, Coimbra, e
Carine Oliveira Loureiro, solteira, maior, Travessa do Dr. Barros,
São Mamede de Infesta, constituíram, por escritura de 29 de Dezem-
bro de 2003 a fl. 5 do livro n.º 292-F do 2.º Cartório Notarial de

Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação GESFILIUS � Investimentos
Imobiliários, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Zona Industrial dos
Moitinhos, freguesia de São Salvador do concelho de Ílhavo.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
promoção de actividades imobiliárias, gestão de imóveis e outras
actividades relacionadas com imóveis, investimentos imobiliários.

4.º

Capital

1 � O capital social é de 50 000 euros, correspondente à soma
de cinco quotas iguais do valor nominal de 10 000 euros, uma de
cada sócio.

2 � Do aludido capital apenas se encontra realizado o montante
de 25 000 euros, correspondente a metade das quotas dos respecti-
vos sócios, devendo o remanescente ser realizado no prazo de seis
meses a contar de hoje.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar fica a cargo
de Maria de Fátima de Jesus Oliveira Loureiro, casada, residente no
lugar e freguesia de Carapelhos, do concelho de Mira, desde já no-
meada gerente.

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

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

7.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios maiores, prestações suplementares até
ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos
sócios.

Conferi e está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002968527

MULTIREDE � INSTALAÇÃO DE REDES
DE COMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1278/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505184540.

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

Apresentação n.º 1/27022004.
Dissolução de sociedade.
Data de aprovação de contas: 26 de Dezembro de 2003.
Liquidação e partilha: não há lugar, por não haver activo nem

passivo.

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970912
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QUIOSQUE FAROL � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1638/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º P 506828425; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040308.

Certifico que Jorge Manuel Neto Rodrigues, solteiro, maior, Ave-
nida de Fernão de Magalhães, 138, lugar da Praia da Barra, freguesia
da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, constituiu, por escritura
outorgada em 4 de Março de 2004, a fl. 25 do livro n.º 203-E do
Cartório Notarial de Ílhavo, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 4 de Março do ano 2004, no Cartório Notarial de Ílhavo,
perante mim, Maria Helena de Matos Ferreira, respectiva notária,
compareceu o outorgante Jorge Manuel Neto Rodrigues, solteiro,
maior, natural da cidade e freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho
de Ílhavo, onde habitualmente reside na Avenida de Fernão de Ma-
galhães, 138, no lugar da Praia da Barra, freguesia da Gafanha da
Nazaré, concelho de Ílhavo, contribuinte fiscal n.º 101662050, com
o bilhete de identidade n.º 5057598, emitido em 28 de Novembro
de 1995, pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu referido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante que, por esta escritura, constitui uma so-
ciedade comercial por quotas unipessoal, cujo contrato se regulará
pela lei em geral e pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Quiosque Farol � Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 138,
lugar da Praia da Barra, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de
Ílhavo.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, livros, revistas, jornais, cassetes, DVD, CD, jogos elec-
trónicos e artigos de lazer. Venda de gelados, tabaco, doces regionais
e artesanato.

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota única do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
decidido pelo sócio, fica a cargo do sócio único, desde já nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

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

Cláusula transitória

A sociedade poderá celebrar, mesmo antes do registo, quaisquer
negócios ou contratos necessários à prossecução do objecto social e
a movimentar a quantia correspondente ao capital social, a fim de
fazer face às despesas relacionadas com a constituição e início da
actividade social, designadamente com esta escritura e registo, bem
como com a aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcio-
namento.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de outra sociedade
unipessoal.

8 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970971

ABRESTRADA � SERVIÇO DE REBOQUES
E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1633/
040304; identificação de pessoa colectiva n.º P 506857964; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030304.

Certifico que Maria Elisabeth Alves Ribeiro das Neves, casada com
Eugénio Manuel Martinho Neves na comunhão de adquiridos, Rua
do Professor Francisco Corujo, 206, 1.º, esquerdo, freguesia da Ga-
fanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, constituiu, por escritura
outorgada em 16 de Fevereiro de 2004, a fl. 72 do livro n.º 5-A, do
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Aveiro, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes.

Constituição de sociedade

No dia 16 de Fevereiro de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, perante mim, Ana Cristina Bento
Rolo, notária deste Cartório, compareceu como outorgante Maria
Elizabeth Alves Ribeiro das Neves, casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com Eugénio Manuel Martinho Neves, natural
dos Estados Unidos da América, residente na Rua do Professor Fran-
cisco Corujo, 206, 1.º, esquerdo, freguesia da Gafanha da Encarna-
ção, concelho de Ílhavo, número de identificação fiscal 196284333.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade, n.º 13822460, de 14 de Julho de 2000, emitido pelo
Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

E por ela foi dito que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade comercial unipessoal por quotas, sob a firma abaixo referida
e que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABRESTRADA � Serviço de
Reboques e Reparação Automóvel, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Ílhavo, 103, 1.º, esquerdo, freguesia da Gafanha da Encar-
nação, concelho de Ílhavo.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o serviço de reboques e repara-
ção automóvel.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencendo à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 75 000 euros, desde que aprovados e deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da socie-
dade.

Mais declarou a outorgante:
Que o capital social foi depositado hoje, na agência em Aveiro,

do Banco Comercial Português, S. A., numa conta aberta em nome
da sociedade, o que declarou sob sua inteira responsabilidade.

Que a gerente, ora designada, fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento do capital depositado para fazer face às despesas
de constituição, registo e instalação da sociedade, bem como às des-
pesas de aquisição de equipamento necessário à prossecução do ob-
jecto social e a celebrar em nome da sociedade contratos de compra
e venda de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assu-
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mindo a sociedade todos os direitos e obrigações decorrentes desses
negócios jurídicos, com o registo definitivo do contrato de socie-
dade.

E que não é sócia de mais nenhuma sociedade unipessoal por quo-
tas.

4 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970173

NUNO SACRAMENTO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1635/
040304; identificação de pessoa colectiva n.º P 506611566; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040304.

Certifico que Nuno Filipe Capote do Sacramento, casado com
Sónia Anabela Borges dos Santos na comunhão de adquiridos, Rua
do Padre Vicente Maria da Rocha, 432, 5.º, direito, vila, freguesia e
concelho de Vagos, constituiu, por escritura outorgada em 25 de
Fevereiro de 2004, a fl. 82 do livro n.º 202-E, do Cartório Notarial
de Ílhavo, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 25 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial de Ílhavo,
perante mim, licenciada Maria Helena de Matos Ferreira, respectiva
notária, compareceu como outorgante Nuno Filipe Capote do Sa-
cramento, casado com Sónia Anabela Borges dos Santos sob o re-
gime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de
Ílhavo e habitualmente residente na Rua do Padre Vicente Maria da
Rocha, 432, 5.º, direito, vila, freguesia e concelho de Vagos, contri-
buinte fiscal n.º 187697817, com o bilhete de identidade n.º 9593139,
de 24 de Março de 2003, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil em Aveiro.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do referido
bilhete de identidade.

E por ele foi dito que, por esta escritura, constitui uma sociedade
comercial por quotas unipessoal, cujo contrato se regulará pela lei
em geral e pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Sacramento � Unipessoal, L.da,
e tem sede na Rua do Dr. Celestino Gomes, 42, 1.º, esquerdo, cidade,
freguesia e concelho de Ílhavo.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de obras de arte, gráficos,
molduras, serviços de decoração e consultadoria.

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota única do mesmo valor
nominal, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser decidido pelo sócio, fica a cargo do sócio
único, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao dobro do capital social, se assim for decidido pelo único sócio.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas condições
e prazos que decidir.

6.º

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

Disposição transitória

O gerente poderá celebrar, mesmo antes do registo, quaisquer
negócios ou contratos necessários à prossecução do objecto social e
a movimentar a quantia correspondente ao capital social, a fim de
fazer face às despesas relacionadas com a constituição e início da

actividade social, designadamente com esta escritura e registo, bem
como com a aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcio-
namento.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de outra sociedade uni-
pessoal.

4 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970947

GRAFIMIR, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE SERIGRAFIA, L.DA

Sede: Rua de São João de Brito, 45-A,
Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1639/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º 502961104; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/040308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial do pacto social, no que respeita aos artigos 1.º e
3.º, por escritura outorgada em 18 de Março de 2002, a fl. 48 do
livro n.º 150-E do Cartório Notarial de Ílhavo, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRAFIMIR � Comércio e Indústria
de Serigrafia, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João de Brito,
45-A, cidade e freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e en-
contra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Albano Mi-
randa Jacinto e mulher, Nathalie Maria Michel Verhaeghe, seus bens
próprios.

Depositado na pasta respectiva o pacto social, na sua redacção
actualizada.

8 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002968543

COUTINHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1636/
040304; identificação de pessoa colectiva n.º P 506896650; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/04032004.

Certifico que entre Horácio Barbosa de Almeida e mulher, Maria
Madalena Tavares Coutinho, casados na comunhão adquiridos, Rua
de D. Manuel Trindade Salgueiro, 75, cidade e freguesia da Gafanha
da Nazaré, concelho de Ílhavo, constituíram, por escritura outorga-
da em 3 de Março de 2004, a fl. 2 do livro n.º 203-E do Cartório
Notarial de Ílhavo, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes.

Constituição de sociedade

No dia 3 de Março de 2004, no Cartório Notarial de Ílhavo, pe-
rante mim, licenciada, Maria Helena de Matos Ferreira, respectiva
notária, compareceram como outorgantes Horácio Barbosa de Al-
meida e mulher, Maria Madalena Tavares Coutinho, casados sob o
regime de comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Rocas do
Vouga, concelho de Sever do Vouga, e ela da freguesia de Silva Es-
cura, concelho de Sever do Vouga, e habitualmente residentes na Rua
de D. Manuel Trindade Salgueiro, 75, cidade e freguesia da Gafanha
da Nazaré, concelho de Ílhavo, contribuintes fiscais, respectivamente,
n.os 169274217 e 149667973, com os bilhetes de identidade, res-
pectivamente, n.os 476757, de 3 de Novembro de 2003, e 2920348,
de 11 de Outubro de 2000, emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil em Aveiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.
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E por eles foi dito que constituem, entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas, cujo contrato se regulará nos termos constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Coutinho & Almeida, L.da, e tem sede
na Rua de D. Manuel Trindade Salgueiro, cidade e freguesia de Gafa-
nha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis, equipa-
mentos e acessórios para uso doméstico.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta
a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, bastando a assinatu-
ra de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to da sociedade, que gozará do direito de preferência, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

Disposição transitória

Desde já fica a gerência autorizada a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência e a levantar a quantia
depositada, correspondente ao capital social, mesmo antes do regis-
to definitivo, desde que tais levantamentos tenham por fim o paga-
mento das despesas com a constituição, instalação e arranque da
sociedade, podendo ainda adquirir veículos, equipamentos e merca-
dorias para a sociedade.

4 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970190

VAGOS

WH � SUPERMERCADO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 778; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505474530; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 7/040123.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, anteriormente de-
nominada Wilson Oliveira � Distribuição de Produtos Alimentares,
Unipessoal, L.da, da qual actualmente são sócios: Wilson António de
Oliveira de Oliveira e Hector Eduardo de Oliveira de Oliveira, am-
bos casados, residentes, respectivamente, na Rua do Dr. João Ro-
cha, 376, vila de Vagos, e Largo da Feira, Palhaça, Oliveira do Bair-
ro, que a mesma se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WH � Supermercado e Distri-
buição, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova, 16, freguesia de Ouca,
concelho de Vagos.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a reta-
lho de produtos alimentares e outros em supermercado, bem como
distribuição.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações
como sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em
sociedades com o objecto diferente do acima referido, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 12 500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas
a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos gerentes nomeados em assembleia geral, sendo já gerente o
sócio Wilson António de Oliveira de Oliveira e ficando desde já
nomeado gerente o sócio Hector Eduardo de Oliveira de Oliveira.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta ca-
reça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimen-

to prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2005218294

CARLOS CARDOSO MOTA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 816; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505607816; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 10 e
13/13012004.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 10/040113.
Cessação de funções do fiscal único, Pedro Travassos e Associa-

dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e do fiscal suplente,
A. Gandara, O. Figueiredo e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, por renúncia, em 3 de Outubro de 2002.

4 � Apresentação n.º 11/040113.
Designação, em 27 de Março de 2003, de Manuel Henriques Pin-

to, revisor oficial de contas, casado, residente na Quinta do Belo
Monte, 51, Coimbra, e de Manuel Alberto Martins, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de José Estêvão Cabral, 79,
sala 207, Coimbra, respectivamente, para os cargos de fiscal único e
fiscal suplente.

Período: quadriénio em curso de 2001-2004.

6 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2005218286

BEJA
BEJA

AUDITGUIDE � CONSULTORIA E AUDITORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1689/030319;
identificação de pessoa colectiva n.º 506467120; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040220.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para Portas de Moura, 17, freguesia de Santa
Maria da Feira, cidade e concelho de Beja.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082264

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 886/910424;
identificação de pessoa colectiva n.º 501131760; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 18/040220.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial dos estatutos, tendo, em consequência, o ar-
tigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º
Objecto, fins e funcionamento

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � As secções existentes na Cooperativa são:
A) Secção de olivicultura:
Natureza dos produtos: as azeitonas provenientes de oliveiras que

os seus cooperadores explorem.
Natureza das operações:
a) Extracção, beneficiação e venda em comum do azeite e o apro-

veitamento dos subprodutos;
b) Preparação e venda de azeitonas de conserva.
B) Secção de compra e venda:
Natureza dos serviços:
a) Promover a colocação nos mercados de consumo de todos os

produtos provenientes das explorações agrícolas, florestais e pecuá-
rias dos cooperadores de modo a obter a sua máxima valorização e
maior rendimento económico;

b) Adquirir ou facilitar aquisição de sementes, plantas, animais e
produtos seleccionados, com garantias de origem e qualidade neces-
sárias às explorações agrícolas, florestais e pecuárias dos seus coope-
radores;

c) Adquirir, para fornecer aos seus cooperadores, adubos, insecti-
cidas, fungicidas e tudo o mais que, directa ou indirectamente, tenha
aplicação nas suas já citadas explorações;

d) Adquirir, para fornecer aos seus cooperadores, quer por venda
quer por aluguer, máquinas e alfaias agrícolas;

e) Estabelecer oficinas tecnológicas de transformação de quais-
quer produtos agrícolas, florestais ou pecuários.

C) Secção de cereais, oleaginosas, legumes e proteaginosas;
Natureza dos produtos: cereais, legumes, oleaginosas e proteagi-

nosas;
Natureza dos serviços:
a) Promover a venda da produção dos seus cooperadores na busca

de uma mais-valia;
b) Fornecimento de sementes certificadas aos seus cooperadores,

quer da produção e ou multiplicação da própria cooperativa quer de
outros produtores de sementes legalizados com quem a cooperativa
estabeleça contactos;

c) Comercializar as sementes por si produzidas e ou multiplicadas
ou as de outros produtores de sementes legalizados com quem a
cooperativa estabeleça contratos;

d) Criar e explorar os meios materiais e técnicos necessários para
que a cooperativa se constitua produtora e ou multiplicadora de se-
mentes;

e) Importar, quando para isso tiver direito, cereais para melhoria
dos lotes dos seus cooperadores.

D) Secção de ovinos:
Natureza os produtos: ovinos e caprinos;
Natureza dos serviços: proceder à concentração dos produtos e

seus derivados dos cooperadores da secção, para melhor defesa na
sua venda.

E) Secção de protecção e produção integrada da cultura da oli-
veira:

Natureza dos serviços: promover a aplicação das técnicas da pro-
tecção e ou produção integrada, prestar assistência técnica e realizar
acções de formação.

F) Secção de protecção e produção integrada das culturas de mi-
lho e cereais de outono/inverno:

Natureza dos serviços: promover a aplicação das técnicas da pro-
tecção e ou produção integrada, prestar assistência técnica e realizar
acções de formação.

G) Secção de redução da lixiviação de agro-químicos para os
aquíferos:

Natureza dos serviços: racionalizar a aplicação de agro-químicos
e a água de rega nas culturas com o objectivo de reduzir a sua
lixiviação e consequente acumulação nos aquíferos, prestar assistên-
cia técnica e realizar acções de formação.

4 � As secções acima referidas nas alíneas A), B) e D) foram
criadas por deliberação da assembleia geral de 12 de Dezembro de
1974; a referida na alínea C), por deliberação da assembleia geral de
22 de Junho de 1981, e as referidas nas alíneas E), F) e G), por
deliberação da assembleia geral de 4 de Dezembro de 2003.

5 � (Mantém-se.)
6 � (Mantém-se.)
7 � (Mantém-se.)
8 � (Mantém-se.)
9 � (Mantém-se.)
10 � (Mantém-se.)
11 � (Mantém-se.)
12 � (Mantém-se.)
13 � (Mantém-se.)

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082507

AMÉLIA, INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1163/960705;
identificação de pessoa colectiva n.º 503687545; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/040226.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Esta conforme.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082418

MÉRTOLA

MOURA & FELÍCIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 241/
040304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040304.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moura & Felício � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Monte Xerife, sem
número, na vila, freguesia e concelho de Mértola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Manutenção
de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001441045

PERDIZES DA SERRA DE ARACÉLIS � CRIAÇÃO
DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 242/
040308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040308.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Perdizes da Serra de Aracélis �
Criação de Espécies Cinegéticas, L.da, vai ter a sua sede em Corte
Pequena, freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de Mértola.

2 � A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar, manter ou en-
cerrar sucursais e outras formas de representação social no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção animal de espécies
cinegéticas para repovoamento e largadas; gestão de áreas de caça.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade ilimitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, tituladas uma em nome de cada sócio, Francisco José Costa
Palma e Jorge Paulo Colaço Rosa.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, competem a sócios ou
a não sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designado gerente o sócio Francisco José Costa

Palma.
4 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar,
e depois dela, aos sócios não cedentes, nas cessões onerosas a estra-
nhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os ca-
sos em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras
formas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001441037

INÊS & JOSÉ CARLOS � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 243/
040312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040312.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Inês & José Carlos � Restauran-
tes, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva
n.º P 506901807, tem a sua sede na Rua do Dr. Afonso Costa, 33,
na freguesia e concelho de Mértola.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços na área da
hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes aos sócios José Carlos Raposo
Rodrigues Celorico Palma e Maria Inês Raposo Rodrigues Celorico
Palma, respectivamente.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, dependendo em rela-
ção a estranhos do consentimento da sociedade, à qual é reservado
o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, sendo necessária apenas a assinatura de
um dos sócios para que a sociedade fique validamente obrigada.

Cláusula transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social com
vista à aquisição de bens de equipamento e para fazer face às despe-
sas desta escritura e respectivo registo.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 2001441029
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BRAGA
AMARES

CICLOMOTOR GUERRA � MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 655/
040304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/04032004.

Certifico que entre Manuel Armindo Guerra e mulher, Maria Fer-
nanda Gonçalves, casados na comunhão geral, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ciclomotor Guerra � Máquinas
e Acessórios, L.da, e tem a sua sede no lugar da Ponte do Porto,
freguesia de Prozelo, concelho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais ou outras formas de representação no território nacional
ou europeu, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, manutenção e repara-
ção de veículos com e sem motor e de máquinas, e o comércio de
acessórios para veículos e máquinas.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos geren-
tes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique vinculada em todos os seus actos

e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Assinar contratos de leasing ou locação financeira;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes.

ARTIGO 6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdito
ou inabilitado, devendo aqueles nomear, de entre si, um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota de
um dos sócios, nos seguintes casos:

a) Falência ou insolvência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;
c) Arrematação, venda ou adjudicação judicial, excepto em inven-

tário;
d) Se algum dos sócios abandonar a gerência da sociedade;
e) Por acordo com o titular;
f) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
g) Não realização de prestações suplementares;
h) Se em caso de separação de pessoas e bens ou só de bens, na

partilha, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio.

2 � Salvo o caso previsto na alínea e), em que o preço será acor-
dado, nos restantes casos será o valor apurado no balanço especial,
realizado para esse efeito.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquida-
tários, ficando desde já determinado que se algum pretender ficar
com os bens sociais, serão este licitados entre eles, verbalmente, e
adjudicados ao que maior vantagem oferecer em preço e forma de
pagamento.

ARTIGO 9.º

Os lucros da sociedade serão distribuídos conforme deliberação dos
sócios, tomada por maioria simples.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001391

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

SABANOR � COMÉRCIO ALIMENTAR
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula n.º 20/
070989; identificação de pessoa colectiva n.º 502102772; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 1/040309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 5.º, o qual
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio António Luís Maia,
já nomeado gerente, em 6 de Dezembro de 1988.

§ único. É suficiente a assinatura do gerente para vincular a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisa do Rosário
Pacheco Afonso. 2001372671

MACEDO DE CAVALEIROS

NORDEMÁRMORES � SOCIEDADE DE MÁRMORES
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 192/910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502522283;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/040312.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
aumento do capital social para 50 000 euros, sendo o aumento de
45 000 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios, João de Deus Matos
e Amália Rosinda Silva, na proporção das suas quotas, ou seja, cada
um 25 000 euros e, consequentemente, foi alterado o artigo 3.º nos
seguintes termos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de
22 500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

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

12 de Março de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2004983213
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RICARMED, MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 547/040312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/040312.

Certifico que Manuel Jorge Fernandes Rodrigues constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricarmed, Material e Equipamento
Médico, Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Merouços, 5, 2.º,
esquerdo, em Macedo de Cavaleiros.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social, inclusive para
concelho limítrofe, bem como criar filiais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de
artigos médicos e ortopédicos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à quota do referi-
do valor, integralmente realizada, de que o outorgante é titular.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Manuel Jorge Fer-
nandes Rodrigues, podendo ser ou não remunerada.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a assi-
natura do gerente.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
dobro do capital social.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2004983221

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ESTEVES & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2026/20010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505347164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20031105.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração de sede para a Rua de Alexandre
Herculano, 62, Alcains.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903840

COVILHÃ

J. CARDOSO � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1352/
820802; identificação de pessoa colectiva n.º 501299955.

Certifico que em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000449344

BEIRARISCO � ENGENHARIA DE SISTEMAS
 DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2318/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504003267; inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 14 e 15/20040218.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 50 000 euros, após o reforço de 40 024,04 euros, subs-

crito em numerário pelos sócios: Joaquim Francisco Silvin Sepúlveda
e Ângela Marta Oliveira Quelhas Calado, com 10 006,01 euros cada,
e Virgílio Machado Madeira, com 20 012,02 euros.

Artigos alterados: 3.º, 4.º e 5.º, e aditado o artigo 9.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Virgílio Machado
Madeira, e duas do valor nominal de 12 500 euros cada uma, per-
tencentes a cada um dos sócios Joaquim Francisco Silvin Sepúlveda
e Ângela Marta Oliveira Quelhas Calado.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
gerente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia ge-
ral.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes, sendo sempre necessária a intervenção do gerente
Virgílio Machado Madeira.

§ 3.º Ficam desde já designados gerentes os sócios Virgílio Macha-
do Madeira, Joaquim Francisco Silvin Sepúlveda e, mantendo-se
como gerente, a sócia Ângela Marta Oliveira Quelhas Calado.

ARTIGO 5.º

A cessão de quota, no todo ou em parte, só é permitida entre
sócios, sendo a cessão a terceiros, somente permitida com o prévio
consentimento da sociedade.

§ único. Falecendo um sócio, a respectiva quota transmite-se aos
seus sucessores.

ARTIGO 9.º

Os gerentes não podem, sem consentimento dos sócios, exercer,
por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a da socie-
dade.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005124010

J. CARDOSO � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1352/
820802; identificação de pessoa colectiva n.º 501299955; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 12/
20040217.

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

Cessação de funções do gerente José Aníbal Pinto Cardoso, por
renúncia.

Data: 13 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005147680
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OURIVESARIA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2307/
971010; identificação de pessoa colectiva n.º 502552700.

Certifico que em 25 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000449433

A. BRITO & BRITO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1374/

821228; identificação de pessoa colectiva n.º 501346813.

Certifico que em 20 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449166

M. XAVIER DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1517/
870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501777610.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449921

ANTÓNIO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2026/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503291420.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449964

DESFIBRAS � TRANSFORMADORA DE FIBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1422/
850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501591591.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000449980

VALSA BAR DE GABRIELA BARROCAS VAZ,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2806/
20020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506260151.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449999

ALBEIRA � ALIMENTAÇÃO DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1755/
910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502472049.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000409628

ALBEIRA � ALIMENTAÇÃO DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1755/
910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502472049.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000409580

ALBEIRA � ALIMENTAÇÃO DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1755/
910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502472049.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000409598

JOÃO NUNO SERRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2642/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505658542.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000409571

JOÃO NUNO SERRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2642/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505658542.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000409563

VIEGAS & LUCITO � COMÉRCIO DE CARNES VERDES
E ENCHIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1916/
930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503000337.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000409555
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PETTERPHIL, IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2712/

20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505713314.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000409636

CARROLA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1365/
821116; identificação de pessoa colectiva n.º 501360824.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449913

BEIRATAÇAS � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2665/
20010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505634112.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000450008

COVA � JULIANA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2459/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504599194.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000449735

CONSTRUÇÕES J. M. R. B., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2588/
20010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505336260.

Certifico que em 27 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000449700

RASIPRE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1894/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502951400.

Certifico que em 17 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005144924

RASIPRE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1894/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502951400.

Certifico que em 17 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005144916

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
JORGE & ESTÊVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2529/
20000620; identificação de pessoa colectiva n.º 504985191.

Certifico que em 4 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005144584

E. T. � ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2418/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504381385

Certifico que em 4 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005124060

SILVA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 911/
700923; identificação de pessoa colectiva n.º 500119031.

Certifico que em 26 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449689

NETO FREIRE � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2237/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503777641.

Certifico que em 14 de Outubro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145394

GUERREIRO & TEÓFILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2132/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503558400.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145190
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CASTRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1401/
830714; identificação de pessoa colectiva n.º 501386602.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145165

CLÍNICA DENTÁRIA TEODÓSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1828/
920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502265680.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145181

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
A. S. CASTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2320/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504007300.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145149

CONSTRUÇÕES PEREIRA & MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2818/
20020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506291146.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145157

NOBRE MIGUEL & PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1942/
931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503087467.

Certifico que em 29 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145130

DULCICAFÉS � EXPLORAÇÃO E VENDA
DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2687/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505776537.

Certifico que em 3 de Outubro de 2003 foram depositados na pasta
própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145220

LUCIANOS & NAVE � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2206/
960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503698180.

Certifico que em 21 de Outubro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005145521

ANTÓNIO DE JESUS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2660/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505546213.

Certifico que em 26 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449646

E. C. A. � ELECTRICIDADE, CANALIZAÇÕES
E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2387/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504245244.

Certifico que em 26 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449662

RMVC � ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2616/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505373114.

Certifico que em 27 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449808

LADOGRI � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2169/
960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503616214.

Certifico que em 27 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000449727
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ARTUR GAIOLA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2483/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504558870.

Certifico que em 30 de Junho de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2000409610

COVISERRA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1723/
900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502353066.

Certifico que em 11 de Julho de 2003 foram depositados na pasta
própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005146005

FIC � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2153/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503580414.

Certifico que em 4 de Setembro de 2003 foram depositados na
pasta própria da sociedade em epígrafe os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005144533

COIMBRA
MIRANDA DO CORVO

MIVILUSA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 268/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504022717;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/20040226.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Dissolução.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 2003632018

ÉVORA
ÉVORA

RAINHA BAPTISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Salesianos, 37, armazém 14,
Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2341/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504416600; averba-
mento n.º 1-Of. à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 26 e 27/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das:

1 � A cessação das funções do gerente José Manuel Leal Men-
donça por renúncia de 8 de Março de 2004.

2 � A alteração total do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º,
4.º e 6.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rainha Baptista, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Salesianos, 37,
armazém 14, freguesia de Évora (Sé), concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material eléctri-
co, electrodomésticos, informático e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio ou
a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for por ele deci-
dido.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente, estando já nomeado gerente o sócio Luís Manuel Rai-
nha Baptista.

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.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173677

TÁXI LAZÉVORA, L.DA

Sede: Bairro da Cruz da Picada, lote 41, 2.º, esquerdo,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 35 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2630/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505406560; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 35 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é 35 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 11 668 euros, pertencente ao sócio Alberto Manuel
Baltazar Fadista, e as restantes duas no igual valor nominal de
11 666 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Luísa
Vinagre Baltazar Fadista e José Joaquim Vinagre Baltazar Fadista.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizado.

Está conforme o original

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173626
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CALÇADO, ARTESANATO BARBINHAS, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 61, Sé e São Pedro, Évora

Capital social: 165 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2174/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504060120; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 165 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
165 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor
nominal de 82 500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173634

TÁXI LISETE SANTOS MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 3, Torre de Coelheiros

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3172; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040311.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual é
sócia Lisete de Jesus Santos Grilo Marques, casada com Manuel Tude
Marques no regime da comunhão geral de bens, residente na Rua do
1.º de Maio, 3, Torre de Coelheiros, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Lisete Santos Marques,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 3, po-
voação e freguesia de Torre de Coelheiros, concelho de Évora.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia Lisete de Jesus Santos Grilo
Marques.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes nomeados pela sócia única.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia única.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia única e o não sócio
Manuel Tude Marques, casado com ela, outorgante, no aludido re-
gime de bens e consigo habitualmente residente.

5.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o

objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173669

TÁXIS JUSTO, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 1,
São Sebastião da Giesteira, 7000 Évora

Capital social: 30 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2641/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505444607; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 30 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 15 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � (Sem alteração.)
3 � (Sem alteração.)

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173642

VET. BUSINESS � VETERINÁRIA E PRODUÇÃO
ANIMAL, L.DA

Sede: Largo das Alterações, 10-A, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 30 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1382/
910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502521023; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 14/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Vet. Business � Veterinária
e Produção Animal, L.da, continua a ter a sua sede nesta cidade, mas
no Largo das Alterações, 10-A, freguesia de Santo Antão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços veterinários;
reprodução e melhoramento animal; assessoria, consultoria, gestão
e comércio na área da produção animal.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173650

ISAGUEL � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da República, 71, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1688/
940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503137642; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 29/20031218.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação aos artigos 3.º e 8.º do pacto, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguin-
te modo:

A sócia Maria Cremilde Mana Pepe Pereira Palma, com uma quota
nominal de 30 000 euros;

O sócio Luís Miguel Pepe Pereira Palma, com uma quota nomi-
nal de 10 000 euros; e

A sócia Cristina Isabel Pepe Pereira Palma Simão, com uma quo-
ta nominal de 10 000 euros.

ARTIGO 8.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação
judicial e extrajudicial, activa e passiva, pertence aos sócios, que desde
já ficam todos nomeados gerentes e dispensados de caução e será ou
não retribuída, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
podendo a retribuição consistir, total ou parcialmente, em percen-
tagem sobre os lucros.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura da sócia
gerente Maria Cremilde Mana Pepe Pereira Palma ou as assinaturas
conjuntas de dois outros gerentes.

Foi ainda designada gerente Cristina Isabel Pepe Pereira Palma
Simão.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173570

TOPO NORTE � CAFETARIA, L.DA

Sede: Praça da Cidade de Angra do Heroísmo, 1,
Bairro da Senhora da Glória, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1782/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503323861; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/20040308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deliberação da manutenção do domínio total.

Data: 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173561

ANDRÉ PIMENTA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Saúde, Rua da Saudade, 13-B,
Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3170; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20040309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual é
sócio André Manuel Pimenta Mendes, solteiro, maior, residente no
Bairro da Senhora da Saúde, Rua da Saudade, 13-B, Évora, que se
rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade, constituída pelo único sócio, André Manuel Pimen-
ta Mendes, solteiro, maior, portador do bilhete de identidade
n.º 6342570, emitido pelo Arquivo de Identificação de Évora, em
6 de Março de 2003, e com número fiscal de contribuinte 144725967,
adopta a denominação de André Pimenta � Sociedade Unipes-

soal, L.da, e tem a sua sede social no Bairro da Senhora da Saúde,
Rua da Saudade, 13-B, em Évora, freguesia da Senhora da Saúde, con-
celho e distrito de Évora.

2.º

O seu objectivo é a prestação de serviços da construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, per-
tencente ao único sócio.

4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado, pertence ao único sócio, nomeado gerente, bastando
a sua assinatura para actos de mero expediente e para representar a
sociedade em juízo ou fora dele.

5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os ac-
tos e contratos basta a assinatura do único sócio, nomeado gerente.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173553

A FLOR � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Sede: Loja 3, Centro Comercial Feira Nova, Estrada 114,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1248/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502299959; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20040308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Maria José Borges Carvalhinho
Palma, por renúncia de 2 de Janeiro de 2004.

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006173537

SUPER MOTORES � JETSKI MOTO SPORT, L.DA

Sede: Rua de Carlos Serra, 10, 1.º, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2465/
20000505; identificação de pessoa colectiva n.º 503698059; aver-
bamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Vanda Isabel Cardoso Veiga da
Cunha Ferreira, por renúncia de 5 de Agosto de 2000.

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006173529

EVORATÁXIS � SOCIEDADE DE TRANSPORTE
EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua da Torralva, 3, Bairro da Torralva,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 40 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1267/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502219432; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 9/20040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 40 000 euros, tendo sido alterado par-
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cialmente o contrato em relação aos artigos 1.º e 3.º do pacto, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma EVORATÁXIS � Socie-
dade de Transporte em Automóveis Ligeiros de Passageiros, L.da, e
a ter a sua sede nesta cidade, mas no Bairro da Torralva, Rua da
Torralva, 3, freguesia da Malagueira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 24 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel da
Cruz Serrano, e outra no de 16 000 euros, pertencente à sócia San-
dra Cristina Saraiva Tonaco Serrano.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006173618

REDONDO

ELECTROMAIS � REPRESENTAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 100/
181292; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040305.

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

Cessação de funções do gerente Julião António Recto Roques, por
ter renunciado, a partir de 6 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 2001859279

VILA VIÇOSA

J. C. MATIAS � CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 567/
040308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040308.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade unipessoal
em epígrafe, constituída por José Carlos Pereira Matias, solteiro,
maior, residente na Rua de André Gomes Pereira, 5, Vila Viçosa, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a seguinte designação: J. C.
Matias � Canalizações e Climatização, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de André Gomes Pereira,
5, freguesia de Conceição, concelho de Vila Viçosa.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações e
climatização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 � O gerente fica desde já autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de registo da sociedade,
aquisição de equipamentos e instalação da sede social.

2 � Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 2006118862

A. COMERCIAL DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 3/
280303; identificação de pessoa colectiva n.º 500001030; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 2/040309.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
que foi registado o seguinte acto de registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração.
Biénio: 2002-2003.
Data da deliberação: 12 de Maio de 2002.
Gerentes designados: Maria Eugénia Gomes Pereira Ramalho Or-

tigão Delgado, Maria Violante Brazão Osório de Barros e como ge-
rente executivo Alexandre de Jesus Beldroegas Boquinhas.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 2006118889

FARO
ALBUFEIRA

CONSTRUÇÕES QUATRO PALMEIRAS � SOCIEDADE
TÉCNICA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1645/
960614; identificação de pessoa colectiva n.º 503655104; data:
09032004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003774572

CONSTRUÇÕES QUATRO PALMEIRAS � SOCIEDADE
TÉCNICA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1645/
960614; inscrições n.os 6 e 7; números e data das aapresentações: 7
e 8/20040309.

Certifico que se encontram depositadas na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 13, lavrada em 2 de Março de 2004, pela qual foram
nomeados: secretário, Maria Matilde Lopes Ferreira, solteira, maior,
Rua do Índico, Edifício Altis, lote 3-Q, Cerro Alagoa, Albufeira;
secretário suplente, Mónica Cristina Lopes Neto, casada, Rua do
Índico, Edifício Altis, lote 3-Q, Cerro Alagoa, Albufeira; e a acta
n.º 14, lavrada em 2 de Março de 2004, pela qual foi feita a dissolu-
ção e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não
havendo activo nem passivo.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003774599
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FARO

J. B. FONSECA & MENDES, L.DA

Sede: Patacão, Estrada Nacional n.º 125, 28, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4572/
20020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505880482; data:
20040122.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096133

MARTINS & CAMPINA, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1452/820426;
identificação de pessoa colectiva n.º 501263217; data: 20031218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Élia Maria
Gonçalves Veríssimo. 2006096095

BOTELHO & NUNO, INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 14, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3660/970718;
identificação de pessoa colectiva n.º 505006553; data: 20040217.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096109

DYNAMIKOS � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bívar, 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3668/970814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503938564; data: 20040218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096117

GILBERTO C. SANTOS & RATO, L.DA

Sede: Agostos, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1831/860915;
identificação de pessoa colectiva n.º 501716130; data: 20031218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003533974

BLOCO D � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Sebastião Teles, 6, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3825/980608;
identificação de pessoa colectiva n.º 504165798; data: 20031103.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2006096028

INTERIORES (SUL), MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 9-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2108/880707;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005548; data: 20031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001129629

R. B. O. � DESPORTOS NÁUTICOS A MOTOR, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 149-A, 1.º, esquerdo,
São Pedro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3817/980525;
identificação de pessoa colectiva n.º 504160346; data: 20030623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2003533966

HOTEL FARO RIA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Sede: Rua de D. Francisco Gomes, 2, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1734/850819;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533850; data: 20040310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003533990

GARCEZ � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua Nova, 5 (Largo Pé da Cruz), Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4244/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504888706; data:
20030903.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Élia Maria
Gonçalves Veríssimo. 2006096036

VIAL � VINHOS E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Portugueses, 26, Ap. 134, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1753/851108;
identificação de pessoa colectiva n.º 501586725; data: 20030908.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Élia Maria
Gonçalves Veríssimo. 2006096044
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JOÃO PINTO & CAMPINA, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1437/820325;
identificação de pessoa colectiva n.º 501237461; data: 20031218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Élia Maria
Gonçalves Veríssimo. 2006096060

GARVECAÇA � SOCIEDADE DE CAÇA
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Coronel António dos Santos Fonseca, 18-A, 3.º,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4122/
20000228; identificação de pessoa colectiva n.º 504865706; data:
20040225.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Élia Maria
Gonçalves Veríssimo. 2006096087

CUNHA & GOMES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3495/960821;
identificação de pessoa colectiva n.º 503697729; data: 20031027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096290

CONSTRUÇÕES J. MARUM, L.DA

Sede: Largo de São Luís, 15, 2.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1634/840403;
identificação de pessoa colectiva n.º 501446079; data: 20031010.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2006096010

FLORÊNCIO RABECA & JOSÉ LOPES, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 65-67, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3313/950623;
identificação de pessoa colectiva n.º 503439819; data: 20040218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096168

RESIDENCIAL SAMÉ, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 66, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1161/791210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890773; data: 20031008.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2003534008

FERRILUX � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
E ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, 796-Z, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3704/971106;
identificação de pessoa colectiva n.º 503993093; data: 20031003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2006096176

V. M. R. � REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Edifício Oásis, 10-A, Estrada Nacional 125,
Pontes de Marchil, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4371/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505402920; data:
20031009.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2006096249

HAGABETEC, INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 108, 1.º, B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4144/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504917595; data:
20040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096257

ALSONDA � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lagos e Relvas, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1928/870406;
identificação de pessoa colectiva n.º 501484213; data: 20031218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2006096184

SANDRA DOMINGUES BEJA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 132, lote 9, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3932/990303;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487051; data: 20031027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096281
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OIP-OBRAS, INVESTIMENTOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta de Santo António do Alto, lote C,
porta 14, 3.º piso, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4088/
20000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504834290; data:
20031027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096273

GEO EXPLORER � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Bolama, lote F, rés-do-chão,
esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4519/
20011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505681447; data:
20031027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096265

FLORES DE AMENDOEIRA, COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 124, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1775/860306;
identificação de pessoa colectiva n.º 501638660; data: 20031014.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2006096222

JÚLIO FRANCO � CONTABILISTAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Belmarço, 10, 2.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4143/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504904450; data:
20030624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2006096230

SOBRAL & RENATO, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Teles, 50, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1119/790518;
identificação de pessoa colectiva n.º 500850380; data: 20030617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2006096192

POLIMETRIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 7, 1.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4635/
20020321; identificação de pessoa colectiva n.º 505881888; data:
20030621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 2006096214

FISIOCIÊNCIA � SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 75, 5.º, escritório 3, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3855/980818;
identificação de pessoa colectiva n.º 504231405; data: 20031022.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096303

RUI & EDUARDO, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 17, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1402/811215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501212973; data: 20031016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096320

CLASSIREST � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 75, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4326/
20010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505287269; data:
20031022.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096338

MULTIFISH � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Arnaldo Vilhena, 15-B, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4799/
20021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506349241; data:
20040217.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096346
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PARUVA � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização do Infante, lote 15,
rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4876/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506512649; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20040126

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 31 de Julho de 2003.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096354

AUTO MOLAS IDEAL FARENSE, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional 125, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1764/860123;
identificação de pessoa colectiva n.º 501594205; data: 20031218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003533982

JORGE PALMA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dantas, 79, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4504/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505693232; data:
20040126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096125

LOULÉ

INVESQUINTA II ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4505/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504660411; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20040219.

Certifico que Robert Ian Tankel renunciou ao cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646078

PREMIER REAL ESTATE � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4504/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504660861; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040219.

Certifico que Robert Ian Tankel renunciou ao cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646035

PREMIER PROPERTY RENTALS � ARRENDAMENTO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5651/
20021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506382800; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
20040219.

Certifico que Robert Ian Tankel renunciou ao cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646051

CLUBE DA QUINTA � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2518/
910710; identificação de pessoa colectiva n.º 502588411; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18; números e data das
apresentações: 5 e 6/20040225.

Certifico que Valerie Christine Habans renunciou ao cargo de ge-
rente da sociedade em epígrafe.

Data: 4 de Fevereiro de 2004.
Mais certifico que José Manuel Dias de Carvalho e José Humberto

Mendonça de Sousa foram nomeados para o cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 4 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646329

CARAPETINHO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
INTENSIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1499/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501716980; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 30/20040301.

Certifico que José Manuel Teixeira Cândido da Costa foi nomeado
para o cargo de gerente delegado da sociedade em epígrafe.

Data: 7 de Novembro de 2003.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646728

BORDILIA, RECORDAÇÕES E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3315/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363677; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/20040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Camões, 4, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé

Mais certifico que Dinis Filipe Coelho Nobre foi nomeado para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Março de 2004.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003622764

PAULA CRISTINA BRITO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5767/
20030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506493369; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040225.
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Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Cinema, Edifício
Impervilla, bloco B-2, em Vilamoura, freguesia de Quarteira e con-
celho de Loulé.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646523

TUAL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE ALMANCIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5722/
20021115; identificação de pessoa colectiva n.º 500950695; data:
20040216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623086

JOSÉ RODRIGUES & GUERREIRO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5203/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505645580; data:
20040227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622756

CLIMA 5 � CLIMATIZAÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5319/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505936038; data:
20040226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646531

ALMANCIL 4 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4753/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505197502; data:
20040219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661425

ALMANCIL 4 � SERVIÇOS DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4754/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505197510; data:
20040219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 2001 e
2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622110

NABAIS & REXRODT, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4702/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505117037; data:
20040121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661921

MUNDITÁLIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2611/
911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502666200; data:
20040121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661930

PVA � CONSULTADORIA DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5076/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505538709; data:
20040216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 2001 e
2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623116

THE GOLDEN BEACH CLUB � ALDEAMENTO
TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5644/
20021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506356434; data:
20040216.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623108

DUNAS DOURADAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3600/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503673781; data:
20040216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 2001 e
2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623094

PREMIER PROPERTY
MANAGEMENT � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5652/
20021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506382818; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20040219.

Certifico que Robert Ian Tankel renunciou ao cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646043
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PRIMEDESIGNS � INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO
DE COZINHAS E CASA DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2836/
921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502108045; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/
20040219.

Certifico que Robert Ian Tankel renunciou ao cargo de gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646060

PONTO CONSULTA � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3241/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503278009; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20040223.

Certifico que Simon Andreas Coelho Pimenta renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 9 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000853935

PEREZ IPAR � ARQUITECTURA, DECORAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3812/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503876143; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 16/20040303.

Certifico que Ivone Edith Herrera de Perez Ipar foi nomeada para
o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Janeiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003622802

PREMIER REAL ESTATE � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5234/
20011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505794250; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 14/20040219.

Certifico que Frederick Robert Porter foi nomeado para o cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 19 de Dezembro de 2003.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646086

CLIMA 5 � CLIMATIZAÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5319/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505936038; inscri-
ções n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 3 e 4/20040226.

Certifico que Sónia Isabel Gil Donato Batista Guerreiro foi no-
meada para o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Dezembro de 2003.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação, da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646540

SÉCULO XIX � COMÉRCIO ANTIGUIDADES
E OBRAS ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3839/
970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503936561; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/20040302.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 10 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646272

SANDYALGAR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5497/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505842793; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/20040301.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646264

BARÃO E RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 562/780616;
identificação de pessoa colectiva n.º 500771057; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 4/20040301.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 17 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646248

CENTRO DESPORTIVO VALE DO LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 682/791106;
identificação de pessoa colectiva n.º 500517266; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20040219.

Certifico que Robert James Oliphant foi reconduzido no cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646027

VILLAS PARK � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6070/
20040219; identificação de pessoa colectiva n.º 506838870; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040219.

Certifico que entre James Boylan e mulher, Gladys Boylan, casa-
dos em comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Villas Park � Constru-
ções, L.da, tem a sua sede em Casa Kells, Caminho das Searas,
4.26.10, Aldeia do Campo, Vilamoura, concelho de Loulé, e durará
por tempo indeterminado.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de bens imóveis e
construção de edifícios.
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3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações como sócia
em sociedades comerciais de responsabilidade limitada, cujos objec-
tos sejam diferentes do exercido por ela e, bem assim, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e está dividido em duas quotas iguais perten-
centes uma a cada um dos sócios: James Boylan e Gladys Boylan.

5.º

1 � A gerência é nomeada em assembleia geral, podendo essa
nomeação recair em sócios ou não sócios, os quais ficam dispensa-
dos de prestar caução, e será ou não remunerada, conforme vier a
ser deliberado.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos e para a representar activa e passivamente, em juízo ou
fora dele, é necessária a assinatura de qualquer gerente.

3 � Ficam expressamente vedados aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos e contratos que não respeitem o fim social, tais como
fianças, letras de favor e outras garantias reais e pessoais.

6.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao limite do quíntuplo do capital social, de acordo com a delibera-
ção a tomar em assembleia geral por unanimidade dos sócios repre-
sentantes de todo o capital.

2 � Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, os quais poderão ou não vencer juros à taxa que for
acordada e até ao limite máximo legal.

3 � A restituição dos suprimentos só poderá ser efectuada se os
meios disponíveis da sociedade o permitirem.

7.º

1 � É permitida a divisão de quotas, desde que esta tenha por
finalidade a partilha entre os herdeiros dos sócios falecidos, ou ces-
sões de quotas devidamente autorizadas nos termos estabelecidos
neste pacto social ou ainda a cessões entre sócios.

2 � Enquanto a quota herdada se mantiver indivisa deverão os
interessados designar um de entre os herdeiros para os representar
perante a sociedade.

8.º

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

da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar e a cada um dos sócios em segundo.

9.º

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

a) Por acordo com o sócio que dela for titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Se a quota tiver sido cedida contra o que fica consignado no

pacto social relativamente às cessões de quotas;
e) Quando, em caso de divórcio do sócio, a quota venha a ser

atribuída em partilha ao seu cônjuge;
f) Quando o sócio não observar o n.º 3 do artigo 5.º
2 � A sociedade deverá deliberar, no prazo de 30 dias após a ve-

rificação de qualquer dos eventos mencionados no número anterior,
quanto ao exercício do direito de amortização.

3 � Caso a sociedade delibere amortizar a quota, notificará o
titular da decisão tomada no prazo de oito dias.

4 � O preço da quota amortizada será o que resultar do balanço
especialmente elaborado para o efeito.

10.º

Aos lucros líquidos apurados no balanço anual, depois de deduzida
a verba que por lei tenha de se destinar à constituição ou reforço da
reserva legal, será dado o destino que for votado em assembleia ge-
ral, desde que não violem disposição legal ou estatutária.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência de 15 dias.

12.º

1 � Em caso de dissolução e liquidação da sociedade serão liqui-
datários todos os sócios que procederão à liquidação e à partilha
conforme acordarem.

2 � A qualquer sócio é, porém, reconhecido o direito de exigir
que seja feita licitação global no caso de pretender adquirir todo o
activo e o passivo.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646094

ASSISTECARRO � ASSISTÊNCIA E PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3146/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186600; data:
20040303.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646574

ELVACONSTRÓI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5324/
20000118; data: 20040303.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003622799

TAVIRA

TALHO GABRIEL � SOCIEDADE COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 817/
990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504587820.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597783

SOLUÇÃO UNIVERSAL � MANUTENÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1079/
20021031; identificação de pessoa colectiva n.º 505542498.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596310

CRISALGARVE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 425/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502505060.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907591
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CLÍNICA VETERINÁRIA DE SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 691/
961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503748668.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906684

TAVICOZI � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 989/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 505748525.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597031

AUTO MIGUEL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 546/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502936819.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907559

JÚLIO FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 123/
780220; identificação de pessoa colectiva n.º 500734780.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907281

CMH � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 800/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504550594.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906609

ABÍLIO MINHALMA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 938/
20010514; identificação de pessoa colectiva n.º 505442663.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597139

AUTO JOÃO PALMEIRA LOPES � REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1093/
20020925; identificação de pessoa colectiva n.º 506245845.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597082

TRANSPORTES J. M. BARQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1021/
20020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505986418.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597120

HERDADE DA CORTE � TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 826/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504635530.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906994

CONSTRUÇÕES FRANCISCO JORGE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 870/
20000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504977016.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906382

VÁRZEA & VÁRZEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 133/
790215; identificação de pessoa colectiva n.º 500828350.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596140

SÍLVIO DIAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 850/
20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504767500.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907257

SILVÉRIO MENDES, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1062/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506156812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907265

TÁXIS INÁCIO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 916/
20010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505325217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596752
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VERDE AOS MOLHOS � PROJECTOS DE ESPAÇOS
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 848/
20000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504769731.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596736

SULSIS � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 725/
970826; identificação de pessoa colectiva n.º 503949574.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596973

SOCISCAVA � SOCIEDADE DE ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1036/
20020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506049906.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596981

NAUM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1007/
20011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505089262.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596990

ARIVATURISMO � APOIO AO TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 264/
871013; identificação de pessoa colectiva n.º 501890572.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001907249

CERÂMICA DO MARCO � FABRICAÇÃO DE TELHAS
E LADRILHOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 811/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504536958.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597040

IRMÃOS VIEGAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 922/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505378930.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005597104

QUINTA DO CARMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1010/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505828650.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596787

CETLUSO � PROJECTOS E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 839/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504653555.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2005596841

GUARDA
GUARDA

GUAPREL � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 635; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501962549; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 2/20040211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 5.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 7481,97 euros, dividido em três quotas
iguais: António Domingos do Amaral Rabaça, 2493,99 euros,
GUAPREL � Empresa de Construções da Guarda, L.da, 2493,99 eu-
ros, e Albino António Dinis Teixeira, 2493,99 euros.

5.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios António Domingos do
Amaral Rabaça e Albino António Dinis Teixeira, desde já nomeados
gerentes, sendo necessária a intervenção conjunta de ambos os ge-
rentes 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.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 2005900699

A GRAÇA DO JACINTO, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2057;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040217.

Certifico que entre Jacinto António Marta dos Santos e Sérgio
Monteiro Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A Graça do Jacinto, Restaura-
ção, L.da, e tem a sua sede nas Piscinas Municipais da Guarda, fre-
guesia da Sé, concelho da Guarda.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada, sem o
consentimento de quaisquer outros órgãos sociais, a deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e a criar sucursais, agências ou outras formas locais de representa-
ção.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas cada uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Jacinto António Marta
dos Santos e outra ao sócio Sérgio Monteiro Silva.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade até ao triplo do
capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berada em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Jacinto António
Marta dos Santos e Sérgio Monteiro Silva, desde já designados ge-
rentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos contra-
tos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � É permitida a cessão e divisão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece sempre do consenti-

mento da sociedade, que, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, ficam com o direito de preferência na sua
aquisição.

3 � O valor da quota cedenda será o que resultar de um balanço
especialmente realizado para o efeito.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à constituição e
início imediato de actividade, bem como, nos termos do artigo 19.º
do Código das Sociedades Comerciais, comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, móveis e imóveis e celebrar contratos de lea-
sing e de arrendamento.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900800

SANTOS & LEOCÁDIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 898; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502796294; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 1 e
3/20040216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Manuel Pinto Leocádio.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Janeiro de 2004.
b) Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redac-

ção:
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais: Vítor dos San-
tos Marques, 2500 euros, e Laura Maria Rodrigues Morgado Mar-
ques, 2500 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por dois gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Laura Maria Rodrigues

Morgado Marques e mantém-se como gerente o sócio Vítor dos
Santos Marques, já anteriormente designado.

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

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 2005900788

CAPAX � CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E GESTÃO
HOLÍSTICAS DE RECURSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2058;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040227.

Certifico que Maria Petronella Olsthoorn constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAPAX � Capacitação, Formação e
Gestão Holísticas de Recursos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua das Amoreiras, Vila Soeiro, Guarda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por capacitação, formação e educação em ges-
tão holística de recursos, utilização sustentável de terra e sistemas
de produção biológica, com aplicação para a organização bioregional
e do desenvolvimento comunitário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma única quota do mesmo valor
da sócia Maria Petronella Olsthoom.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensa de caução, pertence à única sócia,
que fica desde já nomeada gerente, podendo a gerência ser exercida
por um não sócio nomeado, em assembleia geral, por aquela.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura da única gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio pode fazer prestações suplementares a sociedade, nos
termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900834

MAXIMILEU � CONSTRUÇÃO E COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1962; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504414914; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 1/20040226.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções da gerente Maria Augusta Antunes.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Fevereiro de 2004.
b) Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre Antunes Fer-

nandes.
Causa: destituição.
Data: 10 de Fevereiro de 2004.
c) Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º 3.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte

redacção:
1.º

A sociedade adopta a firma MAXIMILEU � Construção e Com-
pra e Venda de Imóveis, L.da, tem a sua sede na Rua da Cidade de
Watrellos, 16, rés-do-chão, freguesia de São Vicente, concelho da
Guarda.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é 45 000 euros, dividido em duas quotas:
António Ferreira de Matos Sabino, uma de 42 750 euros e outra de
2250 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um gerente.
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2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designado gerente o sócio António Ferreira de

Matos Sabino.

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

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900826

EXOTIC MIX ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1472; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504358170; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 1/20040225.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900818

HENRIQUE AQUINO � COMPRA, VENDA
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1954; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506391914; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 4/20040216.

Certifico que, em relação à sociedade que anteriormente usou a
firma Henrique Aquino � Mediação Imobiliária, Unipessoal L.da,
foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato, tendo ficado com a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Aquino � Compra,
Venda e Administração de Imóveis, Unipessoal, L.da

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e administra-
ção de imóveis.

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

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 2005900796

MANTEIGAS

OUTRA DIMENSÃO � ORGANIZAÇÃO DE ESTÁGIOS
E CLÍNICAS DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 36/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503102830; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada.
Data de aprovação de contas: 19 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001560761

SEIA

CASAS DO CRUZEIRO, TURISMO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 304/900803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502393823.

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

a) Pela inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 4/040227.
Alteração parcial do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreendimentos turísticos e
imobiliários, construção civil e obras públicas, elaboração de projec-
tos para a construção civil e obras públicas, comercialização de pro-
dutos para a construção civil e produtos regionais, turismo em espa-
ço rural e animação turística e promoção e organização de campo
de férias.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487297

MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 122/780223;
identificação de pessoa colectiva n.º 500739749.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 � Apresentação
n.º 3/040223.

Cessação de funções de administrador de Maria de Fátima Neves
Dias Oliveira Gouveia, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2004.

b) Pela inscrição n.º 18 � Apresentação n.º 4/040223.
Designação de Rodolfo Oliveira Gouveia, solteiro, maior, como

vogal do conselho de administração, em 1 de Fevereiro de 2004.
Período: até final do mandato do actual conselho de administra-

ção.

Conferida está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487823

LEIRIA
ANSIÃO

CONCEIÇÃO & CARVALHO � TRANSPORTES
E REPARAÇÕES DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 756/
020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506122689; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao seu ar-
tigo 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no transporte, comércio e reparação de
viaturas, aluguer de veículos automóveis e outras máquinas e equipa-
mentos, actividade de contabilidade, consultoria fiscal, empresarial
e de gestão.

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

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165569

MANUEL DIAS MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 613/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504808877; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040223.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao seu ar-
tigo 4.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de uma quota no valor
nominal de 45 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Dias Mar-
tins, e uma quota no valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Maria de Lurdes Santos Antunes Martins.

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

Conferida, está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165550

BATALHA

BEST COFFEE � VENDA E DISTRIBUIÇÃO
DE MÁQUINAS DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1107/
040305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/040305.

Certifico que Ana Gabriela Batista Neto, casada com Nuno Mi-
guel Silva Antunes de Almeida na comunhão de adquiridos, e Patrí-
cia Reis da Silva, casada com Márcio Filipe Carreira Miguel na co-
munhão de adquiridos, constituíram uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Best Coffee � Venda e Distribuição
de Máquinas de Café, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Mata da Raposa, 22,
no lugar de Quinta do Sobrado, freguesia e concelho da Batalha.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar con-
veniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a venda e distribuição de máquinas
de café, acessórios afins e produtos relacionados com aquela activi-
dade.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao quíntuplo do capital social, desde que
naquela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, desde que, por delibe-
ração unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e
condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam re-

guladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de prefe-
rência, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das
quotas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, obser-
vados que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quo-
tas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
a gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, com-
prar e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer
empréstimos e prestar todas as garantias exigidas para os mesmos,
ficando a gerência ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte,
o capital social depositado em nome da sociedade, para pagar os
encargos respeitantes àqueles negócios, bem como os respeitantes à
constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495648

F MANIA � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 989/
020724; identificação de pessoa colectiva n.º 505635801; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 27/040309.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
25 000 euros para 125 000 euros, sendo o aumento de 100 000 eu-
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ros, realizado e subscrito em dinheiro pelos sócios em partes iguais,
passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
125 000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 62 500 eu-
ros, uma de cada sócio.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

16 de Março de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495630

BOMBARRAL

NOTÍCIAS DO BOMBARRAL � EMPRESA
JORNALÍSTICA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 380/
930603; identificação de pessoa colectiva n.º 505011622; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Leonel Cândido Martins, em 2 de Agosto de 2003, por
óbito.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004249714

PÁTIO VERDE � CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 679/
20020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506196534; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040301.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004249706

COOPERATIVA AGRÍCOLA DO BOMBARRAL, C. R. L.
Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 376/

930422; identificação de pessoa colectiva n.º 500075140; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 3/27022004.

Certifico que, pela inscrição acima indicada, foi feito o seguinte
registo:

Recondução da direcção e do conselho fiscal.
Prazo: triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 21 de Dezembro de 2003.

Conferida, está co.nforme.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250143

LISBOA
AMADORA

JOG � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 716; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 500105731; data do depósito:
26062003.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252748

JOG � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 716;

identificação de pessoa colectiva n.º 500105731; data do depósito:
29052003.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252749

SÍLVIA LOPES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 252;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846106; data do depósito:
28092001.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252750

JOÃO FERNANDO LIMA CARLOS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468050; data do depósito:
26092003.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252751

CONSIGNAL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7685;
identificação de pessoa colectiva n.º 502764325; data do depósito:
09072002.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252752

JAMOVE � RODAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS
DE MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2463;
identificação de pessoa colectiva n.º 500366055; data do depósito:
20122001.

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

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252754

MAMEDE ÓPTICA � OCULISTA DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2967;
identificação de pessoa colectiva n.º 500651582; data do depósito:
26062002.

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

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252755
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EXTERNATO BOM JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5217;
identificação de pessoa colectiva n.º 501657479; data do depósito:
15102001.

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

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252756

MAXI � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5540;
identificação de pessoa colectiva n.º 501783377; data do depósito:
26062002.

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

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252757

SINAIA � SOCIEDADE DE INICIATIVAS
E CONSTRUÇÕES DA DAMAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552592; data do depósito:
16082002.

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

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252759

ITALUSTRES � FÁBRICA DE CANDEEIROS
E LUSTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142831; data do depósito:
06122002.

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

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252760

VETVITAZOO � COMÉRCIO E SERVIÇOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504166310; data do depósito:
23102002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252761

PROLIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502689358; data do depósito:
26062002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252762

TECOVEN � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411993; data do depósito:
25062002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252763

BAMS � COMÉRCIO DE MATERIAL
MÉDICO CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504538144; data do depósito:
13122002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252764

LUCINDA & JÚLIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 504166352; data do depósito:
03092002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252765

SAMÉLI � CONFEITARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817426; data do depósito:
13082002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252766

VINHEIRAS & VALE � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 114;
identificação de pessoa colectiva n.º 504737368; data do depósito:
19072002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252767

CENTRO ÓPTICO DA REBOLEIRA � OPTIREBOLEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 505281279; data do depósito:
25062002.

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

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernan-
des. 1000252768
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VICENTE MARTINS & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1895;
identificação de pessoa colectiva n.º 500297525; data do depósito:
23062002.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252745

GALVANOPLÁS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS PARA GALVANOPLASTIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 155;
identificação de pessoa colectiva n.º 505985993; data do depósito:
08082002.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252746

CONCI � CONSULTORIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4707;
identificação de pessoa colectiva n.º 501417028; data do depósito:
10072002.

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

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252747

AZAMBUJA

BARRA � EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 843/
20040304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040304.

Certifico que José Manuel Freire de Oliveira Santos, casado com
Maria Natália Pires de Oliveira Santos na comunhão de adquiridos,
e Maria Natália Pires Oliveira Santos constituíram a sociedade com
a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Barra � Exploração de Equi-
pamentos de Venda Automática, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Belchior Pedro de
Almeida, 7, Torre Penalva, freguesia de Vila Nova de São Pedro,
concelho da Azambuja, podendo a gerência decidir a sua transferên-
cia para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá estabelecer
sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra forma de
representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade pode adquirir participações sociais de particula-
res ou de sociedades do mesmo objecto social ou de objecto social
diferente da actividade exercida, desde que obtenha benefícios com a
mesma aquisição.

3.º

O objecto social consiste na exploração de equipamentos de ven-
da automática, compra e venda de máquinas de venda automática,
aluguer de equipamentos de venda automática, distribuição de má-
quinas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma quota com o
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Freire de Oliveira Santos, e uma quota com o valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Natália Pires de Oliveira
Santos.

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros, incluindo ascendentes e des-

cendentes, carece do consentimento da sociedade.

5.º

Para além das causas legalmente previstas, pode também a socie-
dade deliberar a amortização de uma ou mais quotas, quando:

a) Qualquer sócio participe, directamente ou por interposta pes-
soa, em sociedade ou empresa com idêntico objecto social;

b) Um sócio decida desempenhar funções de gerência ou qualquer
outra forma de colaboração em sociedade ou empresa concorrente;

c) Se verifique a penhora da quota ou a sua oneração que implique
para o sócio a limitação ou restrição excessiva dos seus direitos de
participação;

d) Por acordo com o respectivo titular.

6.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio José Manuel Freire
de Oliveira Santos.

1 � A sociedade considera-se obrigada pela assinatura do sócio
gerente, em quaisquer actos e contratos.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002842809

EDIOPTA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 819/
030912; identificação de pessoa colectiva n.º 504659227; data:
12032004.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, ten-
do ficado depositado em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 1000252724

CASCAIS

CÂMARA DOMINGUES, MÁRMORES E GRANITOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 894-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/040114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Câmara Domingues, Mármores e
Granitos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do General
Barnabé António Ferreira, em Santa Eulália, freguesia de Almargem
do Bispo, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação.

2.º

A sociedade tem por objecto compra, transformação e venda de
mármores, granitos e outras matérias-primas para construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio, Filipe Daniel da Câmara Domingues.
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4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser decidido, compete a um ou mais gerentes, sócio ou
não sócio, a nomear pelo único sócio, conforme por ele for decidi-
do, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Filipe Daniel da Câ-
mara Domingues.

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

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005844780

MRB CONSULTANCY � PROJECTOS E GESTÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 961-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/040126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MRB Consultancy � Projectos e
Gestão de Obras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Beloura Office Park, edifício
7, 2.º piso, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sin-
tra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, trans-
ferir ou encerrar quaisquer sucursais, filiais, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a realização de projectos de arqui-
tectura e engenharia, gestão, fiscalização e controlo de obras.

§ único. A sociedade poderá participar livremente, como sócia de
responsabilidade limitada ou ilimitada, em sociedades nacionais ou
estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e, bem assim, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 119 000 euros, da sócia MRB Holding, S. G. P. S., S. A.,
uma do valor nominal de 1000 euros, da sócia MTB Promoção
Imobiliária, L.da, e duas dos valores nominais de 15 000 euros, uma
de cada um dos sócios Tiago Luís Rodrigues Salas e Paulo Alexandre
Carona Fialho.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 300 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre cônjuges,
ascendentes e descendentes, ou entre sócios, carecendo nos restan-
tes casos do consentimento da sociedade, a quem fica reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar.

2 � Se a sociedade prescindir do direito de preferência, ou não o
puder usar por impossibilidade legal, será o mesmo deferido aos res-
tantes sócios, na proporção das respectivas quotas, se houver mais
do que um interessado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme ve-
nha a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou
mais gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
3 � À gerência cabem os mais amplos poderes para a condução

dos negócios sociais, ficando-lhe, porém, vedado responsabilizar a
sociedade em letras de favor, fianças, subfianças ou em quaisquer
actos estranhos ao objecto da sociedade, salvo se houver justificado
interesse da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Com observância das disposições legais aplicáveis, a socie-
dade poderá amortizar, parcial ou totalmente, qualquer quota, nos
casos seguintes:

a) Falência do sócio titular;
b) Cessão sem observância do disposto no artigo 6.º;
c) Arresto, arrolamento ou penhora;
d) Venda ou adjudicação judiciais;
e) Morte, inabilitação ou interdição do sócio titular;
f) Se, para efeito de partilha em vida do sócio, seja por motivo de

divórcio, separação judicial ou qualquer outro, a quota lhe não fique
adjudicada;

g) Se o sócio exceder os seus direitos sociais por forma a exceder
manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costu-
mes e pelo fim social ou económico desses direitos;

h) Quando um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
i) Quando, relativamente a um sócio, se verificar um comporta-

mento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da so-
ciedade, susceptível de lhe causar graves prejuízos;

j) Por acordo com o titular.
2 � À excepção do caso previsto na alínea j), a amortização será

realizada pelo valor da quota determinado pelo último balanço apro-
vado ou, na falta de acordo quanto a esse valor, pelo valor de um
balanço realizado para o efeito, e será paga em duas prestações se-
mestrais sucessivas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias, desde que integral-
mente liberadas e nas demais condições legais.

ARTIGO 10.º

O lucro líquido representado no balanço anual, depois de feitas as
necessárias amortizações e provisões, aprovadas pela assembleia geral,
terá a seguinte aplicação:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, até que atinja o montante
igual ao do capital social;

b) O remanescente terá o destino que a assembleia deliberar por
maioria simples.

ARTIGO 11.º

As assembleia gerais serão convocadas pela gerência, nos termos
da lei.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005527831

PORSPAIN COMMERCIAL SERVICES � GESTÃO
DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 897-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/040124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Porspain Commercial
Services � Gestão de Negócios, L.da, tem a sua sede na Alameda da
Fonte Velha, 1, 3.º, A, Quinta da Beloura, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá transferir a sede para outro local do mes-
mo concelho ou de concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços comerciais,
consultadoria de mercados e gestão de negócios, comércio por gros-
so de produtos alimentares, comércio por grosso de artigos para o
lar/mobiliário, decoração e têxtil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais de 1000 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Jaime Carlos Leão
Malheiro da Silva, Miguel Angel Manrique Muro, Manuel Fernando
Diaz de Mera Garcia Pardo, Juan Pablo Cifrian Yague e Fernando de
la Cruz Velasco.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Jaime Carlos Leão Malheiro da Silva, que desde já é nomeado
gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura do gerente nomeado.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, carecen-
do a cessão a estranhos do consentimento da sociedade, à qual, em
primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, é reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias, salvo se a lei determinar outros prazos e formalidades.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005527912

G. B. S. � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTADORIA E DE GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 915-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/040120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A firma adoptada é G. B. S. � Prestação de Serviços de Consul-
tadoria e de Gestão de Empresas, L.da

2.º

A sede social é na Avenida da Liberdade, 2, cave, loja 2, freguesia
de Monte Abraão, concelho de Sintra.

3.º

Pode a gerência, sem deliberação prévia dos sócios, deslocar a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem

como criar e encerrar sucursais, filiais, delegações e outras formas
de representação da sociedade, no País e no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultado-
ria e de gestão de empresas e de condomínios; compra, venda e ar-
rendamento de imóveis, em nome próprio e em representação de
terceiros; compra, venda e compra para revenda de obras e objectos
de arte, tais como pinturas, gravuras, esculturas, desenhos, óleos e
outros; compra, venda e compra para revenda de materiais e objec-
tos necessários à realização e manutenção de obras de arte e à rea-
lização de objectos e obras de artes plásticas, tais como pincéis, trin-
chas, tintas, guaches, telas, caveletes, óleos, estiletes e outros; ensino
e formação profissional na área das artes plásticas; ateliers de pin-
turas e de outras artes plásticas; organização de exposições de artes
plásticas; prestação de serviços de limpeza; importação e exporta-
ção dos referidos objectos e materiais.

5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e é representado por duas quotas de 2500 euros, tituladas
uma por cada um dos sócios.

6.º

A sociedade poderá participar, e adquirir participações, em socie-
dades nacionais e estrangeiras, com objecto igual ou diferente do seu,
sem necessidade de deliberação prévia da assembleia geral.

7.º

Os gerentes serão designados em assembleia geral, que lhes atri-
buirá ou não remuneração.

§ 1.º A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, pela intervenção de um gerente.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes o exercício, por conta própria ou
alheia, de actividades concorrentes com a da sociedade, salvo se esta
autorizar.

§ 3.º Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel Camilo
dos Santos, a quem é reconhecido o direito especial para o desempe-
nho deste cargo por tempo indeterminado, não podendo o presente
artigo ser alterado, total ou parcialmente, sem o seu consentimento
expresso.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja penhorada
ou incluída em massa falida ou insolvente, ou por qualquer outro
motivo arrolada em processo judicial e quando seja cedida ou adjudi-
cada a não sócios sem o consentimento da sociedade, mesmo que
em partilha por divórcio.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005873675

PRESTACTIVE � EXPLORAÇÃO DE HEALTH CLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 909-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRESTACTIVE � Exploração
de Health Club, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de health club e
de actividades hoteleiras e similares. Organização de actividades des-
portivas e de tempos livres. Comércio, importação e exportação de
produtos dietéticos e equipamento desportivo.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1670 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 as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de três
gerentes, excepto para movimentar contas bancárias, que serão su-
ficientes as assinaturas 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005857483

IMPIANTO CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 914-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Impianto Construção Civil, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua do Moinho Novo, 40, Quinta da
Beloura, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

§ 1.º Por deliberação da gerência pode a sede ser alterada para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou em concelho
limítrofe.

§ 2.º A gerência poderá, sem dependência de deliberação dos só-
cios, criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, comércio de
materiais de construção civil, compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Exploração de estabelecimen-
tos hoteleiros e similares. Gestão de património imobiliário.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, e mesmo que
reguladas por leis especiais, e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a partir de hoje.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, uma de valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio José Luís Barquinha, uma quota de
valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Ana Paula Mar-
ques dos Santos Ortiz Pimenta, e duas no valor nominal de 750 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios Francisco Ortiz Pimenta e João
Ortiz Pimenta.

6.º

A transmissão de quotas entre sócios é livre, não dependendo de
quaisquer formalidades para além das que a lei exija.

7.º

A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes, em
quaisquer actos, negócios ou contratos.

8.º

A gerência da sociedade pertence a quem for nomeado em assem-
bleia geral, podendo ser ou não sócio da sociedade e podendo ser ou
não remunerada, consoante for também deliberado em assembleia
geral.

9.º

A administração pode constituir mandatários para fins determi-
nados, dentro dos limites da lei.

10.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento dos
seus titulares, em caso de morte ou interdição do seu titular e ainda
quando as mesmas sejam objecto de arresto, penhora ou sujeitas a
qualquer providência judicial de que possa vir a resultar a alienação
coerciva das mesmas.

§ único. Para os efeitos do presente artigo as quotas serão reem-
bolsadas pelo valor que resultar o último balanço aprovado.

11.º

Os sócios podem fazer-se representar na assembleia geral por ter-
ceiro, seja ou não sócio, para tanto bastando carta assinada pelo
representado, na qual seja indicada a assembleia para que são confe-
ridos os poderes de representação.

§ único. Tais cartas apenas terão que ser apresentadas a quem
presidir à mesa no acto da assembleia, não necessitando de envio
prévio.

Assim o outorgaram, por minuta.
Deliberam ainda os outorgantes que ficam, desde já, nomeados

gerentes os sócios José Luís Barquinha Pimenta e Ana Paula Mar-
ques dos Santos Ortiz Pimenta.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005873535

AME � ARMAZENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 891-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AME � Armazenistas de
Material Eléctrico, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua das Faias, 4, em Mem Martins, fre-
guesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar fi-
liais, sucursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: comércio
de material eléctrico e afins; importação e exportação; actividade
de trading; montagens eléctricas e representação e distribuição de
material eléctrico.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e correspondente à soma de três quotas: uma do valor nominal
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de 3500 euros, pertencente ao sócio João Mendes Cabaço, e duas de
igual valor nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Sandra Isabel Rodrigues Cabaço e Hugo Miguel Rodrigues
Cabaço.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, nos termos que previamente sejam deliberados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos carece do
consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os
sócios, em segundo, do direito de preferência, caso seja onerosa.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam nomeados gerentes os sócios João Mendes Cabaço e

Hugo Miguel Rodrigues Cabaço.
3 � A gerência é remunerada ou não, conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005813168

PASTELARIA DELÍCIA DA ANTA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 867-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/040102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Delícia da Anta, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria Alda Nogueira,
lote 12, loja 1, Urbanização da Anta, freguesia de Agualva, conce-
lho de Sintra.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: panificação, pastelaria, cafe-
taria, snack-bar e outros similares. Venda de revistas, jornais e ou-
tros.

2 � A sociedade poderá associar-se em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma única quota do mesmo valor
nominal pertencente ao único sócio, João Duarte Gonçalves Mar-
tins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for deli-
berado pela assembleia geral, será exercida pelo único sócio, João
Duarte Gonçalves Martins.

2 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005833800

SPCC � DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 871-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/040106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SPCC � Distribuição de Brindes e
Artigos para o Lar, L.da, com sede na Rua Particular, Parque Indus-
trial Siarma, armazém 2.1, Cabra Figa, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no País ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação e
distribuição de brindes e artigos para o lar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro já entrado na caixa social, está dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Sónia Patrícia
Cativo Cananão, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencen-
te à sócia Maria da Encarnação Cativo do Carmo.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Sónia Patrícia Cativo
Cananão, a qual é desde já nomeada gerente, sendo suficiente a as-
sinatura de um gerente para vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade, em primeiro

lugar, e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005831433

A. C. M. CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 885-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/040109.

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

1.º

1 � Que, pela presente escritura, deliberaram constituir entre si
uma sociedade comercial por quotas que adopta a firma A. C. M.
Centro Médico e Dentário, L.da, e tem sede na Rua de D. Maria II,
lote A, 1.º, E, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social, no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em prestação de serviços médicos, no-
meadamente clínica médica e dentária.
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3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
4850 euros, pertencente à sócia Ana Cristina Almeida Martins Afon-
so Monteiro, e outra no valor nominal de 150 euros, pertencente
ao sócio Francisco José Henriques Ventura.

5.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas dependem do consenti-
mento da sociedade, excepto quando efectuadas em benefício dos
sócios.

2 � Na cessão ou transmissão de quotas a estranhos, têm os só-
cios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo, direito de prefe-
rência na aquisição.

6.º

1 � Mediante deliberação dos sócios pode a sociedade amortizar
qualquer quota nos seguintes casos:

a) No caso de cedência de quotas sem o consentimento da socie-
dade;

b) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,
em geral, apreendida judicial ou administrativamente;

c) Por acordo com o respectivo titular.
2 � Salvo no caso da alínea c), a amortização será efectuada pelo

valor da quota determinado pelo último balanço aprovado.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for acordado em assembleia geral, pertence à sócia Ana Cristina
Almeida Martins Afonso Monteiro, que desde já fica nomeado ge-
rente.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

8.º

1 � As assembleias gerais, salvo se a lei impuser outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por carta registada com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005844535

ALFACA II � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 880-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/040108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALFACA II � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Praceta da Amizade, torre 310,
8.º, A, freguesia de Mira Sintra, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, em
território nacional, agências, filiais ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a realização de empreitadas,
construções, urbanizações e compra e venda de imóveis para revenda.

2 � A sociedade pode participar em outras sociedades com ob-
jecto diverso do seu, já constituídas ou a constituir, em agrupamen-
tos complementares de empresas, associações em participação e
consórcios.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Maria Irene da Concei-
ção Santos, e uma de 100 euros, pertencente a Bruno Alexandre
Santos Alves.

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo gerente
nomeado em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios e os
seus descendentes; para estranhos, porém, depende do consentimen-
to da sociedade, que goza do direito de preferência, em primeiro lugar,
direito que, em segundo lugar, se defere ao sócio não cedente.

6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou adjudicação judicial relacionada com a insolvência
ou falência do seu titular;

c) Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio;
d) Se na partilha subsequente a divórcio a quota for adjudicada ao

cônjuge não sócio;
e) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações sociais ou

prejudique o bom nome, prestígio ou interesses da sociedade;
f) Se a cessão da quota tiver sido feita com infracção a alguma das

regras do presente pacto.
2 � A amortização será deliberada em assembleia geral, expres-

samente convocada para o efeito, no prazo não superior a 30 dias a
contar do facto que lhe deu causa.

3 � Na falta de acordo, a contrapartida da amortização será igual
ao valor da quota resultante do último balanço aprovado.

4 � Em qualquer dos casos previstos no n.º 1, e na falta de acordo
em contrário, a contrapartida será paga em oito prestações mensais
e iguais, isentas de juros, se atempadamente pagas, vencendo-se a
primeira 60 dias após a respectiva deliberação.

7.º

No caso de exclusão de sócio, nos termos do artigo 242.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, o sócio excluído apenas terá direito
ao valor nominal da quota.

8.º

A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de sócios
falecidos ou contitulares de quotas.

9.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005849952

MEDIRISCO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 882-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/040108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MEDIRISCO � Me-
diação de Seguros, L.da, e tem a sua sede no Edifício Ficacém, Zona
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Industrial de São Carlos, apartado 38, 2726-901, Mem Martins, fre-
guesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
qualquer concelho limítrofe, assim como atribuir filiais e sucursais
em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social exclusivo a mediação de se-
guros.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido nas seguintes quotas: Ficacém � Comércio e
Reparação de Automóveis, L.da, uma quota de 25 400 euros; Rui
Manuel Silva Ribeiro Pedro, uma quota de 15 000 euros; Nuno Fili-
pe Castanheira Fontes André, uma quota de 9500 euros; e Fernando
Jorge Nunes Guerreiro Matias, uma quota de 100 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida. A cessão a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual fica, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo,
conferido o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital actual.

ARTIGO 6.º

Ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução, os sócios
Fernando Jorge Nunes Guerreiro Matias, Rui Manuel Silva Ribeiro
Pedro e Nuno Filipe Castanheira Fontes André e o não sócio Cons-
tantino do Rosário Júnior.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade são suficientes as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo obrigatoriamente uma delas do gerente Fernando Jor-
ge Nunes Guerreiro Matias ou do gerente Constantino do Rosário
Júnior.

ARTIGO 8.º

É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em fianças, abona-
ções, letras a seu favor ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar qual-
quer quota nos casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais.
§ único. A amortização será realizada pelo preço igual ao valor

nominal da quota e pago em quatro prestações trimestrais.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as importâncias relativas aos fundos de reserva legais, terão a apli-
cação que a assembleia geral deliberar.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005876194

J. RODRIGUES & DEOLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 884-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Rodrigues & Deolinda, L.da,
tem a sua sede na Avenida de Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, 9,
8.º, direito, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais,
estabelecimentos, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma,
associar-se a outras sociedades.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social, até ao triplo do
capital social.

5.º

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

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos da falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida, sem prévio consentimento

da sociedade, a favor de terceiros.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005813150

EDITLAB � PRODUÇÕES ÁUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 919-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDITLAB � Produções Áudio
Visuais, L.da, e tem a sua sede na Praceta da Cidade Omura, 7,
cave, A, em Casal do Cotão, na freguesia de São Marcos, concelho
de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional.

2.º

O objecto social consiste na produção de filmes e de vídeo e ac-
tividades técnicas de pós-produção.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
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nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio José António Bonito
Ramos, uma no valor nominal de 850 euros, pertencente ao sócio
Bruno Filipe Figueiredo da Silva, uma no valor nominal de 825 eu-
ros, pertencente ao sócio Rodolfo Alexandre Henriques de Sousa,
uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Rui
Miguel Antunes Lopes, e uma no valor nominal de 825 euros, per-
tencente ao sócio Fernando Jorge Lúcio de Almeida Beja.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios José
António Bonito Ramos e Rui Miguel Antunes Lopes.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são sempre necessárias as assinaturas em conjunto dos dois gerentes.

5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005813338

MRB � ARQUITECTURA E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 940-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 95/040126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MRB � Arquitectura e Interiores, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Beloura Office Park, edifí-
cio 7, 2.º piso, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de
Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, trans-
ferir ou encerrar quaisquer sucursais, filiais, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos de arqui-
tectura e de interiores, decoração e o comércio de artigos de deco-
ração.

§ único. A sociedade poderá participar livremente, como sócia de
responsabilidade limitada ou ilimitada, em sociedades nacionais ou
estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e, bem assim, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 9500 euros, da sócia MRB Holding, S. G. P. S., S. A.,
uma do valor nominal de 500 euros, da sócia MRB Promoção Imo-
biliária, L.da, e uma no valor nominal de 10 000 euros, da sócia Maria
João Ribeiro da Silva Nunes.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios poderão ser-lhes exigidas prestações
suplementares, na proporção das respectivas quotas, até ao mon-
tante global de 40 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre cônjuges,
ascendentes e descendentes, ou entre sócios, carecendo nos restan-
tes casos do consentimento da sociedade, a quem fica reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar, caso seja onerosa.

2 � Se a sociedade prescindir do direito de preferência, ou não o
puder usar por impossibilidade legal, será o mesmo deferido aos res-
tantes sócios, na proporção das respectivas quotas, se houver mais
do que um interessado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme ve-
nha a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou
mais gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � À gerência cabem os mais amplos poderes para a condução

dos negócios sociais, ficando-lhe, porém, vedado responsabilizar a
sociedade em letras de favor, fianças, subfianças ou em quaisquer
actos estranhos ao objecto da sociedade, salvo se houver justificado
interesse da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Com observância das disposições legais aplicáveis, a socie-
dade poderá amortizar, parcial ou totalmente, qualquer quota, nos
casos seguintes:

a) Falência do sócio titular;
b) Cessão sem observância do disposto no artigo 6.º;
c) Arresto, arrolamento ou penhora;
d) Venda ou adjudicação judiciais;
e) Morte, inabilitação ou interdição do sócio titular;
f) Se, para efeito de partilha em vida do sócio, seja por motivo de

divórcio, separação judicial ou qualquer outro, a quota lhe não fique
a pertencer;

g) Se o sócio exceder os seus direitos sociais por forma a exceder
manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costu-
mes e pelo fim social ou económico desses direitos;

h) Quando um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
i) Quando, relativamente a um sócio, se verificar um comporta-

mento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da so-
ciedade, susceptível de lhe causar graves prejuízos;

j) Por acordo com o titular.
2 � À excepção do caso previsto na alínea j), a amortização será

realizada pelo valor da quota determinado pelo último balanço apro-
vado ou, na falta de acordo quanto a esse valor, pelo valor de um
balanço realizado para o efeito, e será paga em duas prestações se-
mestrais sucessivas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias, nos termos da lei,
desde que integralmente liberadas.

ARTIGO 10.º

O lucro líquido representado no balanço anual, depois de feitas as
necessárias amortizações e provisões, aprovadas pela assembleia geral,
terá a seguinte aplicação:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, até que atinja o montante
igual ao do capital social;

b) O remanescente terá o destino que a assembleia deliberar por
maioria simples.

ARTIGO 11.º

As assembleia gerais serão convocadas pela gerência, nos termos
da lei.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004857714

MULTIVENDING � INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
DE VENDA AUTOMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 967-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/040112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de MULTIVENDING � Ino-
vação em Serviços de Venda Automática, S. A., e rege-se pelo pre-
sente contrato de sociedade e pela legislação aplicável às sociedades
anónimas e durará por tempo indeterminado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 93 � 20 de Abril de 2004 8616-(179)

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Dias, lote 8, 3.º,
em Cascais.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a instalação e exploração de
máquinas de venda automática, prestação de serviços técnicos e de
manutenção de máquinas de venda automática. Importação e expor-
tação de máquinas de venda automática.

2 � A sociedade poderá ainda adquirir e alienar participações fi-
nanceiras em quaisquer sociedades, a constituir ou já constituídas,
ainda que tenham um objecto diferente do da sociedade, assim como
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital da sociedade é de 50 000 euros, que se encontra
totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é representado por
50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e 100 000.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções serão assinados por dois administradores ou por um adminis-
trador e um mandatário com poderes para o acto, podendo as assi-
naturas dos administradores ser apostas por chancela, por eles auto-
rizada.

4 � As acções poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

Podem os accionistas fazer prestações acessórias à sociedade, a
título gratuito ou oneroso e nos termos e condições que vierem a
ser contratados com esta.

ARTIGO 6.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos do capital social da sociedade, realizados por en-
tradas em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência, a
exercer proporcionalmente às acções detidas, na subscrição de no-
vas acções, relativamente a quem não for accionista, salvo diferen-
te deliberação da assembleia geral, nos termos do artigo 460.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
da sociedade pode, nos termos da legislação aplicável, autorizar a
sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem assim, ac-
ções remíveis, com ou sem voto, definindo a forma de determina-
ção do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas, po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto, proporcionalmente às acções desta categoria já exis-
tentes, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

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

ARTIGO 8.º

Acções próprias

A sociedade poderá adquirir e deter acções próprias nos casos e
condições previstas na lei.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em
acções e warrant desde que autorizada por deliberação da assembleia
geral, sob proposta do conselho de administração.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode emitir obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade juro ou reembolso permitida por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções registadas
ou depositadas em seu nome.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto; os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos e que poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do con-
selho de administração e fiscal único ou conselho fiscal, bem como
exercer as demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo pre-
sente contrato.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser
feitas com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação
de anúncios, nos termos da lei. Na primeira convocatória pode, desde
logo, ser marcada uma segunda data para reunir no caso de a assem-
bleia não poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 14.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas
cujas acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e valida-
mente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2, do Código
das Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão
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tomadas por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião,
não se contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria
qualificada.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, que
podem ou não ser accionistas, eleitos pela assembleia geral por um
período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessi-
vos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará, de entre os seus membros, o respectivo presidente.

3 � Na falta ou impedimento definitivos de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.

4 � O conselho de administração poderá designar, de entre os
seus membros, um que exerça as funções de administrador-delegado.

5 � O administrador-delegado exercerá, por si, todas ou algumas
das funções de gestão corrente da sociedade, que o conselho de ad-
ministração lhe atribua em acta.

ARTIGO 16.º

Competência

Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes de
administração da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e au-

mentos de capital, apresentando à assembleia geral as correspon-
dentes propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis;
f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber as cauções e garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-

trato de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando,

com toda a precisão, os actos ou categorias de actos que estes po-
dem praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 17.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao conselho de administração representar plena-
mente a sociedade, em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois membros do conselho de administra-

ção ou de um deles e de um mandatário, dentro dos poderes a este
atribuídos por procuração;

b) Pela assinatura do administrador-delegado, quando, para um fim
específico, tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho
de administração;

c) Pela assinatura de um mandatário, dentro dos limites do res-
pectivo mandato, de acordo com o que constar da respectiva pro-
curação.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito pela assembleia geral por quatro anos e reelegível
por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO IV

ARTIGO 19.º

Remunerações dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos órgãos sociais são fixadas por uma
comissão de vencimentos, constituída por três accionistas, eleitos
pela assembleia geral, por períodos de quatro anos, sendo permitida
a sua reeleição.

ARTIGO 20.º

Secretário da sociedade

1 �  O secretário da sociedade exercerá as funções e terá as com-
petências fixadas na lei.

2 � As funções de secretário serão exercidas por pessoa com curso
superior adequado ao desempenho das funções ou por solicitador.

3 � O secretário da sociedade, bem como o secretário suplente,
serão eleitos em assembleia geral por períodos idênticos à duração
dos mandatos dos restantes órgãos sociais.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por
lei, terão a aplicação, para reservas e dividendos, que a assembleia
geral deliberar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 23.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros dos conselho de administração em exercício.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005844527

BRAND DEVELOPERS � GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE MARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 661-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Teresa
Manuel Segurado Nunes Sequeira Mensurado, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Brand Developers � Ges-
tão e Distribuição de Produtos de Marca, L.da, e rege-se pelas dispo-
sições dos presentes estatutos e pela legislação aplicável.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Forte, 3, Edifício
Suécia 1, 2.º, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode, quando o entender conveniente, deslocar a
sede social, nos termos da lei, dentro do concelho de Oeiras ou para
concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, e ob-
servadas as disposições legais aplicáveis, instalar, transferir ou en-
cerrar, no País ou no estrangeiro, sucursais, agências, filiais, delega-
ções ou outras formas locais de representação que considerar
convenientes.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a gestão, distribuição e
marketing de produtos de marca.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação dos sócios, adquirir
ou alienar participações em sociedades de responsabilidade limitada,
ainda que com objecto diferente do seu, bem como em sociedades
sujeitas a um regime jurídico especial. A sociedade pode igualmente
participar em agrupamentos complementares de empresas ou asso-
ciações.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido da seguinte forma:

a) Uma quota com o valor nominal de 2047,50 euros, pertencen-
te ao sócio Anthony Holmes;

b) Uma quota com o valor nominal de 2047,50 euros, pertencen-
te ao sócio Fernando José Ferreira Marques Guerra;

c) Uma quota com o valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Paulo José da Silva Lucas;

d) Uma quota com o valor nominal de 405 euros, pertencente ao
sócio Jorge Bertan Guzman.

2 � No caso de aumento de capital, cada sócio terá o direito de
subscrever novas quotas na proporção do capital de que for deten-
tor.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

Divisão, cessão e oneração de quotas

1 � A divisão de quotas não está sujeita ao consentimento da
sociedade.

2 � A cessão, total ou parcial, de quotas não carece do consen-
timento da sociedade mas, no caso de dever efectuar-se a favor de
não sócio, os restantes sócios terão direito de preferência na aquisi-
ção, em função da sua participação no capital social e desde que o
valor nominal da quota resultante da transmissão parcial respeite o
valor mínimo legal, devendo observar-se o seguinte:

a) A projectada transmissão será previamente comunicada aos
preferentes por carta registada com aviso de recepção, devendo ser
claramente indicados os elementos essenciais da alienação e a iden-
tidade do terceiro interessado na aquisição;

b) No caso de não manifestação pelos preferentes da vontade de
adquirir, nos termos e condições constantes da comunicação para
exercício do direito de preferência, no prazo de 30 dias, contados da
recepção dessa comunicação, poderá o sócio disponente alienar a
sua participação a favor de terceiro, desde que:

c) A cessão seja feita nos precisos termos e condições indicadas
na comunicação para preferência referida supra na alínea a);

i) O cessionário aceite previamente assumir as obrigações decor-
rentes de todos os contratos celebrados por escrito entre os sócios;

ii) A não celebração da escritura de cessão, a favor do terceiro
identificado, no prazo de 60 dias, contados do termo do prazo fixa-
do na alínea b), constituirá o sócio disponente na obrigação de pro-
ceder a nova notificação para preferência, observando-se o disposto
nas alíneas a) e b) anteriores.

3 � O disposto no número anterior não se aplicará no caso de a
projectada cessão, total ou parcial, ser feita em favor de:

i) Cônjuge ou descendente de sócio;
ii) Da sociedade Grant Thornton Stonehage, Ltd., com sede em

Sir Walter Raleigh House, 48/50 Esplanade, St. Helier, Jersey, JEI
4HH, Channel Islands;

iii) Anthony Holmes, Ltd., Pensions Scheme;
iv) Da sociedade PDP (Produtos de Prestígio) � Gestão e Distri-

buição de Produtos de Marca, L.da; e
v) De sociedade em que um dos sócios detenha, directa ou indirec-

tamente, 50 % ou mais do capital social.
4 � O sócio disponente informará, por carta registada, os res-

tantes sócios sobre as transmissões que pretenda efectuar ao abrigo
do n.º 2 anterior, com uma antecedência não inferior a 14 dias rela-
tivamente à data da projectada escritura.

5 � Está sujeita ao consentimento da sociedade a constituição de
ónus sobre as quotas.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

A sociedade pode amortizar quotas em conformidade com a lei e
nos termos e condições que forem acordados entre a sociedade e o
sócio titular da quota.

A sociedade pode ainda amortizar quotas, independentemente do
consentimento do respectivo titular, quando:

O titular da quota for declarado falido ou se encontrar em proces-
so de dissolução e liquidação; e

A quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer outra forma
de apreensão forçada e o titular da quota não preste caução que obste
à sua venda judicial.

Salvo acordo em contrário, a contrapartida da amortização da
quota, ao abrigo dos artigos 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades
Comerciais, e 1021.º do Código Civil, é o valor da quota reflectido
no último balanço aprovado pela sociedade e será paga em quatro
prestações semestrais.

CAPÍTULO III

Deliberação de sócios

ARTIGO 9.º

Deliberação de sócios

1 � Os sócios podem tomar deliberações por voto escrito e de-
liberações em assembleia geral.

2 � Os sócios podem reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes
ou devidamente representados e todos manifestem a vontade de que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � Os sócios podem ainda tomar deliberações unânimes por
escrito.

ARTIGO 10.º

Deliberações por voto escrito

1 � A consulta dirigida aos sócios pelos gerentes para feitos de
tomada de deliberações por voto escrito deve ser feita por carta
registada, em que se indicará o objecto da deliberação a tomar e se
avisará o destinatário de que a falta de resposta, no prazo de 15 dias
contados da expedição da carta, será tida como assentimento à dis-
pensa de assembleia.

2 � Quando, em conformidade com as disposições previstas no
número anterior, não haja oposição à votação por escrito, os ge-
rentes enviarão a todos os sócios a proposta concreta de delibera-
ção, acompanhada pelos elementos necessários para a esclarecer, e
fixarão um prazo, não inferior a 10 dias, para o voto.

3 � O voto escrito deve identificar a proposta e conter a apro-
vação ou rejeição desta; qualquer modificação da proposta ou condi-
cionamento do voto implica a rejeição da proposta.

4 � Os gerentes lavrarão acta, em que se mencionará a verifica-
ção das circunstâncias que permitem a deliberação por voto escrito,
transcreverão a proposta e o voto de cada sócio e declararão a de-
liberação tomada.
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5 � Uma cópia da acta referida no número anterior será enviada
pelos gerentes a cada um dos sócios, considerando-se a deliberação
tomada no dia em que for recebida a última resposta ou no fim do
prazo marcado, caso algum sócio não responda.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

1 � Será convocada uma assembleia geral ordinária de sócios para
reunir, durante o 1.º trimestre de cada ano, a fim de deliberar sobre
o relatório de gestão, apreciar o desempenho dos gerentes e delibe-
rar sobre o balanço e as contas do exercício e a proposta de aplica-
ção de resultados, incluindo a distribuição de lucros, e ainda quais-
quer outros assuntos previstos na lei ou incluídos na ordem de
trabalhos.

2 � Qualquer um dos sócios ou gerentes poderá convocar assem-
bleias gerais extraordinárias.

3 � A convocação das assembleias gerais será feita por meio de
carta registada, confirmada por telecópia ou e-mail, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias relativamente à data da reunião, com
indicação do dia, da hora e do local da reunião e da respectiva or-
dem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral pode reunir e deliberar, em primeira con-
vocação, quando estejam presentes ou devidamente representados
sócios detentores de mais de 71,5 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode reunir e
deliberar seja qual for o número de sócios presentes ou representa-
dos e o capital por eles representado.

3 � Às regras dos números anteriores ressalvam-se todas as si-
tuações para que a lei ou os presentes estatutos exijam maioria qua-
lificada.

ARTIGO 13.º

Maioria

1 � A cada cêntimo do valor nominal da quota corresponde um
voto.

2 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos,
seja qual for a percentagem do capital social nela representado, sal-
vo disposição diversa da lei ou dos presentes estatutos.

3 � Deverão ser aprovadas por maioria qualificada de 50,1 % do
capital social as deliberações previstas infra no artigo 14.º, n.º 1,
alíneas l) e n).

4 � Deverão ser aprovadas por uma maioria qualificada de 75,1 %
do capital as deliberações previstas supra no artigo 7.º, n.º 5, e infra
no artigo 14.º, n.º 1, alíneas e), m) e o).

ARTIGO 14.º

Competência

1 � É da competência exclusiva dos sócios a deliberação relativa
às seguintes matérias:

a) A alteração do contrato de sociedade;
b) O aumento, a redução ou a reintegração do capital social;
c) A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração

de quotas próprias;
d) A transformação, a cisão ou a fusão da sociedade;
e) A dissolução e a liquidação voluntária da sociedade;
f) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e

a sua alienação ou oneração;
g) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício

apresentados pela gerência;
h) A aplicação dos resultados do exercício, incluindo a distribui-

ção de lucros;
i) A aprovação de adiantamentos sobre os lucros no decurso do

exercício, nos termos legais;
j) A designação e a destituição dos gerentes e a exoneração de

responsabilidade pelo cumprimento do respectivo mandato;
k) A alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes à socie-

dade e a alienação, a oneração e a locação de estabelecimento da
sociedade;

l) A aquisição ou alienação de bens, móveis ou imóveis, com va-
lor superior a 10 000 euros e inferior a 50 000 euros;

m) A aquisição ou alienação de bens, móveis ou imóveis, com
valor superior a 50 000;

n) A aprovação da celebração de contratos que envolvam obriga-
ções para a sociedade ou prestação de garantias de valor superior a
100 000 euros e inferior a 200 000 euros;

o) A aprovação da celebração de contratos que envolvam obriga-
ções para a sociedade ou prestação de garantias de valor superior a
200 000 euros;

p) A derrogação de disposições supletivas estabelecidas no Código
das Sociedades Comerciais.

2 � Cabe ainda aos sócios deliberar sobre quaisquer outros assun-
tos que lhe sejam atribuídos por lei ou que os gerentes entendam
submeter à sua apreciação.

ARTIGO 15.º

Direito à informação

1 � Os gerentes devem prestar a qualquer sócio que o requeira
informação verdadeira, completa e elucidativa sobre a gestão da
sociedade e facultar-lhe, na sede social, a consulta da respectiva es-
crituração, livros e documentos.

2 � Os gerentes deverão enviar aos sócios, pelo menos cinco dias
antes da data marcada para a realização da assembleia geral, infor-
mação comercial e financeira detalhada sobre propostas de aquisi-
ção ou alienação de bens ou aprovação de contratos que requeiram
uma maioria qualificada superior a 75 % do capital social.

CAPÍTULO IV

Gerência

ARTIGO 16.º

Composição e eleição

1 � A administração da sociedade será exercida por dois ou mais
gerentes, eleitos pelos sócios, por um mandato de um ano, renová-
vel uma ou mais vezes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelos sócios.

2 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos especificamente pre-
vistos no respectivo mandato ou procuração em conformidade com
o disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admiti-
dos por lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos aos sócios,
competindo-lhes representar a sociedade, em juízo e fora dele, acti-
va e passivamente.

2 � É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da so-
ciedade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou, por qualquer
forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de ime-
diata destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal que por
esse acto contraiam para com a sociedade e para com terceiros.

ARTIGO 18.º

Forma de obrigar

A sociedade vincula-se pelas assinaturas conjuntas de:
a) Dois gerentes;
b) Gerente mancomunado com mandatário ou procurador, no

âmbito do respectivo mandato ou procuração;
c) Qualquer gerente, em assuntos de mero expediente;
d) Mandatário ou procurador, no âmbito do respectivo mandato

ou procuração.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Balanço e contas

Os gerentes apresentarão à assembleia geral, relativamente ao
exercício transacto, um inventário desenvolvido do activo e do
passivo, a conta de ganhos e perdas, um relatório de gestão, com
um resumo das operações realizadas e uma proposta de distribuição
de lucros e da percentagem a afectar a quaisquer fundos de reserva.
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ARTIGO 21.º

Distribuição de lucros do exercício

Os lucros líquidos anuais estabelecidos no balanço e nas contas do
exercício, devidamente aprovados pela assembleia geral, após dedu-
ção de 5 % para a constituição da reserva legal ou, sendo necessário,
para a sua reintegração, até que esta represente 20 % do capital so-
cial, serão aplicados de acordo com o que a assembleia geral delibe-
rar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 22.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 23.º

Liquidação

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos gerentes
em exercício as funções de liquidatários.

Que ficam desde já designados gerentes da sociedade, para exercer
o seu mandato até 31 de Dezembro de 2003, os sócios Anthony
Holmes e Fernando José Ferreira Marques Guerra;

Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado, para fazer face às despesas de
constituição e aquisição de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2000831222

REDE PRIVADA � CLÍNICAS DE SAÚDE
E BEM ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 981-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/040115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade usa a firma Rede Privada � Clínicas de Saúde e
Bem Estar, L.da, e vai ter a sua sede na Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra, 247, Edifício São José, escritório 204, freguesia e
concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade pode estabe-
lecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar livremente a sede social, dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínicas nas áreas da saúde,
estética e nutrição, intervindo ainda, através de pessoal qualificado,
noutras áreas, quais sejam as de medicina, fisioterapia, tratamento
de imagem e do bem-estar, bem como no aluguer de espaços desti-
nados a consultórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 25 000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel
Martins da Costa, Manuel Carlos Pinho da Silva e José Manuel do
Carmo Pereira Grácio.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante equivalente ao dobro do
capital social e na proporção das suas quotas, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é li-
vremente permitida. Porém, a cessão de quotas a estranhos fica
dependente do prévio consentimento da sociedade, à qual, em pri-
meiro lugar, e depois dela aos sócios não cedentes, fica reservado o
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargos dos sócios, os
quais são desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com as assinaturas
de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

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

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

massa falida ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência previsto no artigo 4.º;

e) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

f) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo

com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004829613

WEB-LAB, CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 390-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505131560; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 21/031117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Sede: Urbanização Tagus Park, Parque da Ciência e Tecnologia,

Edifício Eastécnica, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002382972

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ALECRIM � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2876/920226; identificação de pessoa colectiva n.º 502714085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 38/20020107 e 48/20021218.
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Certifico que foi registado:
Cessação de funções dos gerentes José Faustino dos Santos e Maria

dos Anjos da Conceição Fonseca dos Santos, por renúncia, em 12 de
Julho de 2001.

Redenominação do capital, reforço, alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 3.º e 5.º e designação de gerente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas com o valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, ficam a cargo do sócio José João Fernandes Marques, já no-
meado gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral, sendo suficiente a intervenção do refe-
rido gerente para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000272398

BPI VIDA � COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 2862/910913; identificação de pessoa colectiva n.º 502623543;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 4/20030911.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do

artigo 4.º
ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 000 de euros, representado por 5 000 000 de
acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361929

EPITURA � TURISMO HABITACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2750/920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502673303;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20021218.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Carlos Manuel
Fernandes Luís e Acidália Maria Coelho Ribeiro Fernandes Luís.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361910

ABRILHAR � LIMPEZA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3633/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502923911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 35 e 40/20021223.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções do gerente Belmiro de Almeida, por renún-

cia, em 24 de Fevereiro de 2000.
Designação de gerente, em 8 de Outubro de 2001, de António Jai-

me Rebelo da Silveira, residente na Praceta de Luís de Camões, 3,
9.º, A, Mira Sintra, Sintra.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361996

DESIMO � DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3518/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502895900;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 23/200320116.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
40 000 euros e outra do valor nominal de 10 000 euros, ambas na
titularidade da sócia Jerónimo Martins, SGPS, S. A.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361988

ASSER � SERVIÇOS PARA EMPRESAS
DE TRANSPORTE, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16/930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502984970; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 23/20021022.

Certifico que foi registado:
Dissolução e designação de liquidatários, em 25 de Setembro de

2002.
Prazo da liquidação: 31 de Março de 2003.
Liquidatários: os administradores, Joaquim José Garrido Zeferino,

António Guilhermino Rodrigues e Manuel Tomás Palma, divorcia-
do, residente na Rua de Ana de Castro Osório, 14, 2.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000987028

EDISOFT � EMPRESA DE SERVIÇOS
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 079/880726; identificação de pessoa colectiva n.º 502035447;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 21/20030516.

Certifico que foi registado:
Designação dos membros dos órgãos sociais, em 28 de Março de

2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, EMPORDEF � Empresa

Portuguesa de Defesa (SGPS), S. A., que designou Luís Miguel Gubert
Morais Leitão para exercer o cargo em nome próprio; vogais: Na-
vegação Aérea de Portugal � NAV Portugal, E. P. E.,
abreviadamente NAV Portugal, E. P., que designou Alexandre Ulrich
Kühl de Oliveira para exercer o cargo em nome próprio e Thales
Nederland, B. V., que designou Hendrich Bernard Prakken para exercer
o cargo em nome próprio.

Fiscal único: efectivo, Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monumental,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; suplente, João Al-
bino Cordeiro Augusto (revisor oficial de contas), residente na Rua
de Diogo Bernardes, 13, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006360175

ACTIVIDADES DE HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS
DE COSTA, SILVA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 044/830516; identificação de pessoa colectiva n.º 501405356;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 53 e 54/20040206.
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Certifico que foi registado:
Cessação das funções de Agostinho pereira Afonso Tavares, por

renúncia, em 13 de Março de 2002;
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 5.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
14 963 euros e 93 cêntimos a acha-se dividido em quatro quotas, uma
do valor nominal de 4489 euros e 18 cêntimos, do sócio Eduardo da
Luz Teixeira, uma do valor nominal de 3740 euros e 98 cêntimos,
do sócio João Manuel Faria Mateus, uma do valor nominal de
2244 euros e 59 cêntimos, do sócio Mário Manuel Rosa Mateus, e
uma do valor nominal de 4489 euros e 18 cêntimos da sócia Maria
José Pardal Alves Mateus.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam designados gerentes os sócios Eduardo da Luz Teixeira
e Mário Manuel Rosa Mateus.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005821110

DOGARIA 33, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 242/790214; identificação de pessoa colectiva n.º 500599602;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 4 e 5/20030214.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções dos gerentes, António Ferreira da Costa e

Helena Augusta Moreno da Costa, por renúncia, em 12 de Dezem-
bro de 2002;

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º e designação de
gerente.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios, Hasmukhalal Premgi Bica e Manisha
Hasmukhlal Bica.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Hasmukhalal
Premgi Bicá, que fica desde já nomeado gerente, obrigando-se a so-
ciedade com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006362003

ARAÚJO BRAGA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3292/920811; identificação de pessoa colectiva n.º 502838531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 5 e 7/20021015.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções do gerente José João Braga de Araújo, por

renúncia, em 27 de Setembro de 2002;
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9975 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores constantes da escrituração so-
cial e acha-se dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
2743,39 euros, do sócio José João de Sousa Braga Pinto, uma do
valor nominal de 5486,78 euros, em comum e sem determinação de
parte ou direito, dos sócios Maria Fernanda de Oliveira Araújo e

António José de Oliveira Araújo, uma do valor nominal de
1246,99 euros, do sócio Manuel de Sousa Braga, e uma do valor
nominal de 498,80 euros, do sócio Carlos Braga de Araújo.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000981151

EUROFACTORING � SOCIEDADE
DE FACTORING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3284/920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502733209;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 68 e 69/20030328.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções de Gerard Pierre Marie de Susanne d�Epinay,

por renúncia, em 30 de Junho de 2002;
Designação, por cooptação, em 17 de Dezembro de 2002, de Jean

François Michel Phan Van Phi, solteiro, maior, residente na
Rua Blanche, 51, Paris, França.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000991920

EXCLUSIVA � ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3260/920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502832878;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 31 e 32/20021213.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções da gerente Lurdes Gama Ferreira da Silva,

por ter renunciado, em 1 de Outubro de 2002;
Alteração do contrato quanto ao artigo 11.º
Gerente designado em 1 de Outubro de 2002: Pedro Miguel Braga

Pargana.
Forma de obrigar: com a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361945

BENTO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1277/810521; identificação de pessoa colectiva n.º 501187707;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/20021113.

Certifico que foi registado:
Designação de gerente, em 30 de Abril de 2002, de Pedro Rui Jorge

Romão, residente na Rua de Plácido Abreu, 6, 2.º, direito, Algés.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252738

BALOCAS & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36/881014; identificação de pessoa colectiva n.º 502050179; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
20021111.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito quanto a 361 446$

pelo sócio Manuel Fernando Rodrigues Balocas e quanto a 240 964$
pela sócia Maria Luísa Esteves Rodrigues Balocas.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252737
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BARROS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 301/890130; identificação de pessoa colectiva n.º 502100796;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20020315.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
ARTIGO 3.º

Capital

O capital social está integralmente realizado em dinheiro e é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, tituladas uma em cada nome de cada sócio.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252735

DELNITE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4593/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503228001;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 59/20020320.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por quatro quotas, sendo uma de
2000 euros, pertencente ao sócio Augusto Manuel Boavida Afonso,
outra de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Elisabete Boavida
Afonso Delgado Pinto, outra de 500 euros, pertencente ao sócio
Camilo Augusto Afonso Delgado, e outra de 500 euros, pertencente
à sócia Maria de Lurdes Antunes Marques Boavida Afonso Delgado.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252733

BREDAS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2164/910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502560819;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20021115.

Certifico que foi registado:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

quadriénio de 2000-2003, por deliberação de 30 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente, António Marques, residente

no Campo Grande, 152, 7.º, Lisboa; vogais: Miguel António Breda
Marques, residente na Praça de José Fontana, 12, 4.º, Lisboa, Paulo
Alexandre Breda Marques, residente na Praça de José Fontana, 12,
4.º, Lisboa, Maria Manuela Pinha Breda Marques, residente no Cam-
po Grande, 152, 7.º, Lisboa, e Albertina Lopes Pinha Breda, resi-
dente na Praça de José Fontana, 12, 4.º, Lisboa.

Fiscal único: Bernardo & Muralha, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua de Tomás Ribeiro, 41, 3.º, Lisboa;
suplente, Rodrigo Jorge de Moctezuma Seabra Pinto Leite, revisor
oficial de contas, residente na Avenida do Visconde de Valmor, 46,
2.º, F, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000647928

BREDAS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2164/910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502560819;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/20031212.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 eu-
ros, representado por 100 000 acções do valor nominal de 5 euros
cada uma.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361805

EPCJ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2232/910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502573031;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 56/20030110.

Certifico que foi registado:
Fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades

incorporadas para a sociedade incorporante.
Sociedades incorporadas: Carrefour � Imobiliária e Construções,

S. A., e a própria sociedade EPCJ � Sociedade Imobiliária, S. A.
Sociedade incorporante: Carrefour (Portugal) � Sociedade de

Explorações de Centros Comerciais, S. A.
Data da deliberação: 11 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2001027281

DELTAGEST � DIRECÇÃO, ORGANIZAÇÃO
DE PROJECTOS EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2117/820531; identificação de pessoa colectiva n.º 501273530;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/20021213.

Certifico que foi registado:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 2 de Setembro de 2002,

de Pedro Manuel Santos Neves Rodrigues e Ana Maria dos Santos
Neves Esteves Rodrigues.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2001021518

ECOESTRATÉGIA � CONSULTORES
DE GESTÃO ESTRATÉGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2104/901009; identificação de pessoa colectiva n.º 502425814;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 32/20030612.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas, duas no valor nominal de 1666 euros e 67 cên-
timos, pertencentes aos sócios Paulo José Reis Machado Ramos de
Deus e António Manuel Gomes Teixeira, e outra no valor nominal
de 1666 euros e 66 cêntimos, pertencente ao sócio Sérgio de Albu-
querque Leitão Mendes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante do capital social.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361791
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DISCO-CLUBE � ARTE E MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2042/900828; identificação de pessoa colectiva n.º 502405937;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 10 e 14/20030920.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente António José Manita Pereira, por

ter renunciado, em 23 de Setembro de 2003;
Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Setembro de 2003,

de Duarte Djú da Silva, residente na Rua de Antero Marques da Fon-
seca, 5, 2.º, direito, Alverca.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006379402

DISCO-CLUBE � ARTE E MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2042/900828; identificação de pessoa colectiva n.º 502405937;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20030827.

Certifico que foi registado:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
14 000 000$, pertencente ao sócio António José Manita Pereira, e
outra de 6 000 000$, pertencente a Edna Cristina Manita Pereira
Fernandes e Judith Carolina Manita Pereira Fernandes, cabeça-de-
-casal e administradora de herança do sócio falecido, Júlio Fernan-
des.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361783

ESTÚDIO DE DESIGN 32, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1897/900608; identificação de pessoa colectiva n.º 502362685;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20021029.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361767

BIANCA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS DE MODA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9174; identificação de pessoa colectiva n.º 511106378; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 18/20031121.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato, tendo sido aditado o artigo 19.º-A.

ARTIGO 19.º-A

Período de exercício

A sociedade adopta um exercício económico com início em 1 de
Março e encerramento no último dia do mês de Fevereiro.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005408719

ADP � ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4310/931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503093742;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 31/021025.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em

2 de Outubro de 2002.
Prazo: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Luís de Carvalho Macha-

do, residente na Avenida do Marechal Carmona, 447, Cascais; vo-
gais: Mário Filipe Amoedo Pinto, residente na Rua de Abrantes
Ferrão, lote 14, 6.º, Lisboa, António Manuel dos Santos Silva, resi-
dente na Rua de Moçambique, lote 127/141, 6.º, direito, Prior Ve-
lho, Eduardo Eugénio Castro de Azevedo Soares, residente na Rua
de Azedo Gneco, 82, 3.º, esquerdo, Lisboa, e José Carlos Athaíde
dos Remédios Furtado, residente na Praceta das Faias, 1, Cascais.

Fiscal único: Bernardes, Sismeiros e Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Liberdade, 245,
8.º, Lisboa; suplente, Fernando Jorge Henriques Bernardo, revisor
oficial de contas, residente no Largo de Ana de Castro Osório, 14,
5.º, esquerdo, Alfornelos, Amadora.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006360167

AIDIA � ARQUITECTURA DE INTERIORES, DESIGN
INDUSTRIAL E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2692/911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502662972;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/20021119.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções do gerente João de Sá Braamcamp Sobral,

por renúncia, em 23 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361902

ALBAGEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2663; identificação de pessoa colectiva n.º 502659343; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/
20030122.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções da gerente Maria Paula de Sá Henriques

Coimbra Martins Pereira, por renúncia, em 19 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361880

ALBAGEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2663/19911202; identificação de pessoa colectiva n.º 502659343;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
3/20020708.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Lopes Martins Pereira

Cordovil, por renúncia, em 19 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361899
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ERVANÁRIA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2556/820927; identificação de pessoa colectiva n.º 501342923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 33 e 34/20031028.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções de António Casimiro Ramos Mota e Maria

Lília Lourinho Marques Valério Martins, por renúncia, em 8 de
Outubro de 2003;

Alteração parcial do contrato.
Artigos modificados: 3.º e 5.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 3750 euros, per-
tencente a Maria José Cachaço Fialho, e outra de 1250 euros, per-
tencente a José António Janeiro Fialho.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício
da sociedade.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361864

A CADEIRINHA � EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2469/910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502614650;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 31 e 32/20020911.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções da gerente, Ruth Anna Christina Forssblad

Rebello de Andrade, por renúncia, em 26 de Julho de 2002;
Alteração do contrato quando ao artigo 3.º e o n.º 5 do artigo 7.º

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e encontra-se dividido em três quotas, duas com os valores no-
minais respectivos de 2000 euros cada e uma com o valor nominal
de 1000 euros, pertencentes à sócia, Maria Isabel dos Santos Mar-
ques.

7.º

..................................................................................................
5 � A sociedade considera-se validamente obrigada, nos seus ac-

tos e contratos, pela assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000971253

BRAMO � PROPRIEDADES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2380/910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502602406;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/20031120.

Certifico que foi registado:
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Outubro de 2001,

de Francisco José Nobre Mora, residente na Rua de Domingos Luís
Barreiros Tomé, 259, 5.º, E/N, Maia.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361848

ALACARTE � SERVIÇOS DE RELAÇÕES
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2252/910617; identificação de pessoa colectiva n.º 502572892;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 55/20030117.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361821

BRÁS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2179/901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443871;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/20021217.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361813

DIALAP � FERRAMENTAS DIAMANTADAS
E DIAMANTES LAPIDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3388/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502863790;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 23/20031127.

Certifico que foi registado:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 7.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 120 210 euros e 29 cêntimos, integralmente
realizado, correspondendo à soma das seguintes sete quotas: duas,
cada uma no valor nominal de 9227 euros e 76 cêntimos e uma no
valor nominal de 64 843 euros e 73 cêntimos, pertencentes ao só-
cio José António Evaristo da Silva; duas, cada uma no valor nomi-
nal de 9227 euros e 76 cêntimos, pertencente à sócia Cristina Isabel
Martins da Silva Lopes Pinto, e duas, cada uma no valor nominal de
9227 euros e 76 cêntimos, pertencentes ao sócio Rui Manuel Mar-
tins da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, nela nomeados.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361961

DOUWE EGBERTS (PORTUGAL) � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3323/920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502859008;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 71/20030704, ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 71/20030704 inc. aver-
bamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/
20030704; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da
apresentação n.º 73/20030704; inscrição n.º 8; número e data da apre-
sentação: 74/20030704.

Certifico que foi registado:
Deliberação de redução do capital em 1 de Março de 2003.
Montante da redução: 998 512,90 euros.
Capital após a redução: 847 039,32 euros.
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Deslocação de sede para a Alameda de Roentgen, 4-A, escritó-
rio 6, sala 4, freguesia de Carnide, Lisboa.

Cessação das funções de Jorge Manuel Naves Velosa, por renún-
cia, em 27 de Junho de 2003.

Designação de gerente, em 30 de Junho de 2003, de José Jorge da
Costa Taveira, casado, residente na Rua do Miradouro, 14, 1.º, es-
querdo, Alfragide.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361953

EUROTAX PORTUGUESA � PUBLICAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3166/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502813008;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/20021010.

Certifico que foi registado:
Designação de gerentes, em 28 de Março de 2002: Kevin Derek

Gaskell, residente em Dorfstrasse, 2.ª CH-8835, Suíça, e Daniel John
Felix Templeman, residente em Kantonsstrasse 67, CH-8807,
Freienbach, Suíça.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000980201

A PATUSCADA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3091/920522; identificação de pessoa colectiva n.º 502784717;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/20021106.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções do gerente Rui António Alves dos Santos

Aguiar, por renúncia, em 18 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000981470

DESIMO � DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3518/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502895900;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 54, 55 e
56/20020124.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções do gerente José Alberto da Silva Jorge, por

renúncia, em 28 de Setembro de 2001;
Cessação das funções do gerente Rui Manuel Lobato de Faria Neves

Ribas, por renúncia, em 24 de Setembro de 2001;
Reforço de capital, redenominação, alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º e designação de gerentes, em 28 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252732

EUROTAX PORTUGUESA � PUBLICAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3166/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502813008;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 54/20020220.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da
escrituração e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de
35 036 euros e outra quota de 14 964 euros, ambas pertencentes à
sócia Eurotax Holding, AG.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252730

DOMUSDAY � BRICOLAGE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8234/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504345630;
data da inscrição: 07062002.

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 Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005428779

ENSITEL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9252/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 503105473;
data da inscrição: 11072003.

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 Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2000684076

BIG PLAN � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8332/990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504460374;
data da inscrição: 19092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2003164987

EROFIRSA � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7491/980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504143956;
data da inscrição: 23062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2002475385

A ABACAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3329/920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502850795;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/20011221.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma de 4750 euros, do sócio José Manuel das
Neves Campos de Almeida, e outra de 250 euros, da sócia Maria
Narcisa das Neves Almeida.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252729

BAR DA BICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3443/921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502864249;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/20021126.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252728

DECOR 91 � ESTUDOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2693/911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502662956;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 85/20011218.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to aos artigos 2.º e 3.º
2.º

A sociedade tem por objecto estudo, coordenação e execução de
trabalhos de decoração, construção civil, alumínios, electricidade,
mobiliário, stands e exposições, isolamentos térmicos, acústicos e
hidráulicos, sistemas de sinalização para edifícios, obras públicas,
produção e comercialização de produtos e sistemas destinados a es-
tas actividades, prestação de serviços, comércio de flores e plantas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por três quotas, uma no valor nominal
de 20 000 euros, do sócio Rui Manuel Bernardo Portugal, e duas no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios Alice Maria Oliveira de Sousa Portugal e Pedro Fre-
derico Oliveira de Sousa Portugal.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252727

DILOFAR � DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTES
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3231/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 500563004;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 85/20020401.

Certifico que foi registado:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 4.º
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo, é de 49 879 euros e 9 cêntimos e corres-
ponde à soma de três quotas dos valores nominais de, respectiva-
mente, 24 939 euros e 89 cêntimos, 19 951 euros e 92 cêntimos e
4987 euros e 98 cêntimos, pertencendo, as suas primeiras, à sócia
CODILAB � Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos, S. A.,
e a terceira à sócia CODIGEST � Consultoria e Gestão, S. A.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006361937

BRANOPE � INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1267/810519; identificação de pessoa colectiva n.º 501134239;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 37 e 38/20030124.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente Luís Maria Sarsafield de Pinto

Ribeiro, por renúncia, em 14 de Setembro de 1982;
Designação de gerente, em 14 de Janeiro de 1984, de Maria Isa-

bel Roque de Pinho Patrício de Melo Perestrello, residente na Rua
de Silva Carvalho, 226, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252723

ADIMPOR � INDÚSTRIAS METÁLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 438/890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502164697;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 51/20030113.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252722

BRAGAL � COMÉRCIO DE BRINDES E TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 660/890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502191341;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20021118.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000252721

LISBOA � 2.A SECÇÃO

INTERHOTEL � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 197/700515; identificação de pessoa colectiva n.º 500140448;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 14/20040305.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos n.os 1 e

2 do artigo 4.º
Reforço: 10 256 705,48 euros, por incorporação de créditos, subs-

crito por uma accionista.
Teor do artigo alterado:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
34 719 990 euros e 86 cêntimos, sendo representado por um total
de 6 957 914 acções, com o valor nominal de 4 euros e 99 cênti-
mos cada.

2 � O conselho de administração poderá aumentar o capital so-
cial da sociedade, por uma ou mais vezes, ouvido o fiscal único, até
ao limite de 50 000 000 de euros, em numerário.

3 � ............................................................................................

Junta-se o relatório do revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.
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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 ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à en-
trega pela MATUR � Sociedade de Empreendimentos Turísticos da
Madeira, S. A., de bens no valor de 10 256 705,48 euros, para rea-
lização de um total de 2 055 452 acções a serem por si subscritas no
capital da sociedade INTERHOTEL � Sociedade Internacional de
Hotéis, S. A., com o valor nominal de 4,99 euros cada uma.

2 � Esta operação realiza-se no contexto de um aumento de
capital da INTERHOTEL � Sociedade Internacional de Hotéis, S. A.,
de 24 463 285,38 euros para 34 719 990,86 euros, mediante a futu-
ra subscrição de 2 055 452 acções com o valor nominal de 4,99 eu-
ros cada uma.

3 � Os bens que serão objecto da entrada em espécie são da pro-
priedade da MATUR � Sociedade de Empreendimentos Turísticos
da Madeira, S. A., sociedade com sede em Lisboa, na Rua de Casti-
lho, 50, pessoa colectiva n.º 500188645, registada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 37 469, e com o capital
social de 2 918 970 euros, a qual será a única subscritora do aumen-
to de capital a realizar.

4 � Os bens em causa destinam-se a ser convertidos em capital
social da INTERHOTEL � Sociedade Internacional de Hotéis, S. A.,
sociedade aberta, com sede em Lisboa, na Rua de Castilho, 50, pes-
soa colectiva n.º 500140448, registada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 42 197, e com o capital social de
24 463 285,38 euros.

5 � A entrada em espécie consiste no direito de crédito do saldo
constante de uma conta corrente que a MATUR � Sociedade de
Empreendimentos Turísticos da Madeira, S. A., detém na
INTERHOTEL � Sociedade Internacional de Hotéis, S. A., e cujo
saldo a esta data ascende a 10 256 707,56 euros, conforme resulta
dos documentos de suporte contabilístico por nós analisados.

Do total deste crédito será convertido em capital a quantia de
10 256 705,48 euros, provenientes de uma operação de cessão de
créditos com a Imobiliária Construtora Grão Pará, S. A.

6 � Os bens foram por nós avaliados em 10 256 705,48 euros,
tendo como base uma avaliação efectuada de acordo com o seu va-
lor nominal.

Responsabilidades

7 � 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

8 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente, a Directriz de Revi-
são e ou Auditoria (DRA) 841 � Verificação das Entradas em Es-
pécie para Realização de Capital das Sociedades, as quais exigem que
o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um
grau de segurança aceitável sobre se os valores das entradas atingem
ou não o valor nominal das acções atribuídas aos sócios que efec-
tuaram tais entradas. 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; e
d) A avaliação dos bens.
9 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da minha declaração.

Declaração

10 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada.

Lisboa, 5 de Novembro de 2003. � Floriano Tocha, Paulo Cha-
ves & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Floriano Manuel Moleiro Tocha, revisor oficial de con-
tas n.º 929.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005449857

LEONOR ESTEVES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 697/890615; identificação de pessoa colectiva n.º 502173076;
inscrição n.º 10/20031222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271655

LEONOR ESTEVES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 697/890615; identificação de pessoa colectiva n.º 502173076;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 26-27/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Maria Leonor Marques

Pinto Esteves de Freitas Costa e António Fernando Sousa Freitas
Costa e Araújo, por terem renunciado em 30 de Outubro de 2003.

Nomeação de dois administradores, por deliberação de 3 de No-
vembro de 2003, até final do mandato em curso de 2002-2003.

Maria Isabel Viana da Silva, Rua de João da Silva, 16, 14.º, es-
querdo, Lisboa;

Arlindo Tadeu Sousa, Rua de Rui Luís Gomes, 16, 5.º, esquerdo,
Alfornelos, Amadora.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005412872

KRIATEC � ARQUITECTURA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8972/990129; identificação de pessoa colectiva n.º 504578553;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data da apresentação:
14-15/20040303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções das gerentes Susana Maria Ferreira Chambel

e Ana Rita Ferreira José Mestre, por terem renunciado em 19 de
Setembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005449407

JOÃO LOUREIRO E ASSOCIADOS � CONSULTORES
DE EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 829/890818; identificação de pessoa colectiva n.º 502207124;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 44/20040204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 25 060,10 euros, em dinheiro, e subscrito por João

Manuel do Carmo de Almeida Loureiro, com a quantia de
24 860,10 euros, e pela entrada das novas sócias Maria Irene Rocha
Henriques e Susana Cristina Matias Ramos Correia de Campos, com
a quantia de 110 euros cada uma.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de João Loureiro e Asso-
ciados � Consultores de Empresas e Associações Empresariais, S. A.,
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terá a sua sede na Avenida de Roma, 97, 4.º, direito, freguesia de
Campo Grande, concelho de Lisboa, e terá uma duração indetermi-
nada.

2 � Por deliberação da administração, a sociedade poderá alterar
a sua sede para outro local, nos termos permitidos por lei.

3 � A administração da sociedade poderá determinar a abertura
ou encerramento de qualquer sucursal, filial, agência, delegação ou
outra forma de representação da sociedade em Portugal ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
consultadoria de gestão de empresas e associações empresariais, es-
tudo de projectos de investimento, promoção de iniciativas e edi-
ções gráficas e audiovisuais, aquisição e administração de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade poderá, livremente, adquirir participações no
capital social de outras sociedades, mesmo que de objecto diferente
do seu, bem como entrar em quaisquer formas legalmente admitidas
de associação, nomeadamente, agrupamentos complementares de
empresas, com quaisquer pessoas singulares ou colectivas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e está dividido em 5 000 000 de acções com o
valor nominal de um cêntimo, podendo ser representadas por títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções a emitir pela sociedade poderão ser nominativas,
mas poderão ser convertidas em acções ao portador, mediante re-
querimento e a expensas do accionista requerente.

2 � As acções serão tituladas e representadas por títulos de uma
ou mais acções.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

Mesa da assembleia geral, presenças e representação

1 � A presidência de cada assembleia geral será assegurada por
um presidente assistido por um secretário, ambos eleitos pela as-
sembleia geral para um mandato de quatro anos, podendo ser ou não
accionistas da sociedade.

2 � A titularidade de uma acção confere o direito ao seu titular
a um voto na assembleia geral.

3 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar por outrem
em qualquer assembleia geral, bastando como instrumento de repre-
sentação uma simples carta dirigida ao presidente da assembleia ge-
ral. Os accionistas que forem sociedades ou pessoas colectivas, para
além de se poderem fazer representar por outrem através da carta
de representação atrás referida, podem fazer-se representar pelos seus
representantes legais.

4 � O presidente da assembleia geral, o administrador e o fiscal
da sociedade poderão apresentar qualquer proposta na assembleia
geral e, bem assim, participar em discussões e intervir na assembleia
geral, mesmo no caso de não serem titulares do direito de voto.

5 � Os accionistas sem direito a voto só podem estar presentes
na assembleia geral e participar nas discussões dos assuntos indica-
dos na ordem do dia, se para tal forem autorizados pelo presidente
da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Quórum

1 � A assembleia poderá tomar deliberações sociais em primeira
convocatória, seja qual for o número de accionistas presentes ou

representados, excepto no que respeita às matérias especificadas no
n.º 2 do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, caso em
que as deliberações só serão válidas se estiverem presentes ou repre-
sentados accionistas titulares de participações sociais equivalentes a,
pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá tomar
deliberações sociais qualquer que seja o número de accionistas pre-
sentes ou representados.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � A assembleia geral anual da sociedade terá lugar durante os
primeiros três meses do seu ano fiscal, sem prejuízo de a assembleia
geral poder reunir em sessão extraordinária em qualquer momento,
a pedido do órgão de administração ou do órgão de fiscalização da
sociedade, ou de accionista ou grupo de accionistas que detenham,
pelo menos, 5 % do capital social.

2 � A assembleia geral será convocada por carta registada diri-
gida aos accionistas com a antecedência legal.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

Administração

1 � A administração da sociedade incumbe a um administrador
único, nomeado para um mandato de quatro anos, renovável por
igual período.

2 � Para além dos poderes conferidos por lei e pelos presentes
estatutos, a administração tem competência para constituir manda-
tários e a eles conferir poderes limitados para representar e vincular
a sociedade.

3 � A administração pode elevar o capital social, por entradas
em dinheiro, até ao valor de 50 000 euros.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se do seguinte modo:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um procurador nos limites dos poderes con-

feridos.
ARTIGO 10.º

Fiscal único

A actividade da sociedade será fiscalizada por um fiscal único, que
terá um suplente, a nomear por deliberação da assembleia geral, para
um mandato de quatro anos renovável uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Reservas e lucros

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros de exercício serão aplicados, sem quaisquer limita-
ções, conforme for determinado por resolução da assembleia geral
de accionistas tomada após dedução dos montantes que deverão cons-
tituir a reserva legal.

2 � A administração poderá, sempre que a situação financeira e
económica da sociedade não resulte por esse facto afectada e com o
consentimento do fiscal único, distribuir adiantamentos sobre os
lucros de exercício.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 12.º

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais po-
dem ser derrogadas por deliberação dos accionistas desde que, toma-
da por dois terços dos votos correspondentes ao capital social, não
contrarie qualquer disposição deste contrato.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453218
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GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1891/920806; identificação de pessoa colectiva n.º 502816481;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 34/20040309.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário efectivo e suplente, em 20 de Fevereiro

de 2004, para o quadriénio de 2000-2003.
Secretário efectivo: Jorge Maria Bleck;
Secretário suplente: António Soares, ambos com domicílio na

Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 15.º, Lisboa. Este último
também usa o nome de António de Almeida Ferreira Soares.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005031372

GENIAL � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1979/900824; identificação de pessoa colectiva n.º 502403268;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
53/20030711.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Cardoso Alves, por ter

renunciado em 29 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453226

LACA � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3300/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502825413;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 32/20040121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 57 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 28 500 euros, per-
tencentes à única sócia SREIDISTRI � Distribuição e Logística, L.da

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos sócios ou não sócios que nela forem nomeados, ficando desde
já nomeados gerentes os não sócios José Cavalheira Antunes e Luís
António Cavalheira Antunes, atrás identificados.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurador da sociedade nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos

Que em tudo o mais se mantém o referido contrato social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432733

NORMÁTICA, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3568/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 501782230;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 36-37/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Manuel Paiva Setúbal, por

ter renunciado em 17 de Novembro de 2003.
Remodelação integral do contrato.
Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NORMÁTICA, Servi-
ços de Informática e Organização, L.da, com sede na Rua de
Pedrouços, 28, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lis-
boa, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas sucursais, agências, delegações e outras formas
de representação, em qualquer local de Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a actividade de formação, estudos,
importações, exportações e comercialização de equipamento
(hardware e software), relativos às actividades de organização e in-
formática; desenvolvimento e assistência técnica de produtos lógi-
cos; realização de projectos e a prestação de serviços de consultoria
e análise nas áreas de electrónica, informática e comunicação;
ensamblar, preparar, instalar e reparar equipamentos informáticos;
outsorcing na área das tecnologias de informação.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, mediante delegação de assembleia geral, ad-
quirir participações em sociedades com objecto diferente do seu, bem
como em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, associações e consórcios.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 125 000 euros e outra de
12 500 euros, pertencentes ao sócio Martinho Bernardino Almeida,
e uma de 112 500 euros, pertencente ao sócio Rodrigo Martins de
Almeida.

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios e a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade, reservado o direito de preferên-
cia à própria sociedade, em primeiro lugar e aos sócios em segundo
lugar.

2 � Se algum sócio pretender ceder a sua quota a terceiros, de-
pois de obtido o consentimento da sociedade, deverá comunicar a
base do negócio, por escrito, à sociedade e a cada um dos sócios,
tendo a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo, o res-
pectivo direito de preferência em tal transmissão.

3 � Uma vez recebida a comunicação a que se refere o parágrafo
anterior, tem a sociedade o prazo de 20 dias para exercer o seu di-
reito de preferência e não o fazendo, terão cada um dos sócios igual
prazo, que se contará do dia seguinte àquele em que tenha terminado
o prazo atribuído à sociedade.

4 � Havendo vários sócios que exerçam o direito de preferência,
abrir-se-á licitação entre eles com vista a definir a quem cabe tal
direito.

5 � Não se consideram terceiros em relação à sociedade, para
este efeito, os cônjuges, ascendentes e descendentes.

ARTIGO 6.º

1 � É autorizada a amortização de quotas uma vez verificada
alguma das seguintes ocorrências:

a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Se a quota for arrestada, penhorada ou objecto de qualquer acto

de apreensão judicialmente ordenado;
c) Se a quota não for adjudicada aos sócios, ocorrendo divórcio

ou separação judicial de pessoas e bens;
d) Por falecimento, interdição ou incapacidade do seu titular.
2 � Deliberada a amortização, esta produzirá efeitos imediata-

mente e, em consequência, o respectivo titular deixará de poder
exercer qualquer direito na sociedade e ficará automaticamente des-
tituído da gerência, procedendo  a sociedade ao depósito à ordem do
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sócio da quantia correspondente ao valor da amortização, no pró-
prio dia da deliberação, em conta especial a abrir na sociedade e sem
direito a qualquer juro.

3 � Sob pena de caducidade do direito de amortização, a assem-
bleia geral em que esta amortização se delibere, deverá ter lugar no
prazo de 90 dias, a contar da data em que a sociedade tome conhe-
cimento do evento que a permite.

4 � Salvo acordo escrito em contrário, o valor correspondente à
amortização será o que resultar de um balanço especialmente reali-
zado pela sociedade para o efeito.

5 � O balanço previsto no número anterior será realizado por
uma comissão de três peritos, nomeados para o efeito, composta
por um representante nomeado pela sociedade, por um representan-
te nomeado pelo sócio interessado e por um perito independente
nomeado por acordo de ambas as partes interessadas.

6 � Se no prazo de 60 dias a contar da data da deliberação, não
houver acordo quanto à constituição da comissão ou, no prazo de
60 dias a contar da data da constituição desta, não houver acordo
entre a maioria simples dos seus membros quanto aos resultados a
apresentar, a amortização será realizada pelo valor resultante do
último balanço, acrescida da parte correspondente aos fundos de
quaisquer reservas, se as houver, e dos lucros relativos ao tempo
decorrido desde o último balanço.

7 � O preço da amortização será pago no prazo máximo de dois
anos, em prestações semestrais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência é confiada a um ou mais gerentes e será nomeada
por deliberação dos sócios em assembleia geral.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral, a quem compete fixar as remunerações,
as quais poderão ser certas ou consistir, total ou parcialmente, numa
percentagem dos lucros do exercício.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessário:

a) A assinatura ou intervenção de dois gerentes, de um gerente e
de um mandatário, ou de um mandatário, nos termos dos respecti-
vos mandatos;

b) A assinatura ou intervenção de um só gerente, se a gerência
for composta por apenas um gerente.

4 � A gerência fica investida nos poderes mais amplos para as-
segurar a gestão corrente da sociedade, podendo, designadamente:

a) Negociar e celebrar contratos, no âmbito do objecto social;
b) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
c) Aceitar, endossar e sacar letras ou outros títulos comerciais;
d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, imóveis ou

móveis, incluindo veículos automóveis, sempre que o entendam con-
veniente para a sociedade;

e) Negociar e contrair empréstimos ou obrigações financeiras
equivalentes;

f) Conceder garantias e cauções ou prestar avales no âmbito do
objecto social, nos termos da lei;

g) Dar e tomar de trespasse;
h) Firmar e terminar contratos de arrendamento;
i) Contratar e despedir empregados ou colaboradores da sociedade;
j) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a

prática de determinados actos ou categorias de actos;
k) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passi-

vamente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, con-
fessar, desistir ou transigir em quaisquer acções jurídicas, celebrar
convenções de arbitragem, assinar termos de responsabilidade, subs-
tituindo-se por advogado ou pessoa habilitada sempre que tenham
de recorrer a juízo, e, de um modo geral, deliberarem sobre todos os
assuntos que não caibam na competência de outros órgãos da socie-
dade.

5 � Fica proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
letras de favor, avales, abonações e outros actos, contratos ou do-
cumentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com, pelo menos, 15 dias de antecedência, salvo
nos casos em que a lei prescreva formalidades especiais.

2 � Os sócios poderão designar pessoas estranhas à sociedade para
os representar nas assembleias gerais, nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzidas as im-
portâncias exigidas por lei para a formação e reintegração da reser-
va legal, poderão ser afectados, no todo ou em parte, a outras reser-
vas, por meio de deliberação dos sócios, tomada por simples maioria
dos votos emitidos.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432288

NORMÁTICA, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3568/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 501782230;
inscrição n.º 11/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002726639

FUNERÁRIA DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3597/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502914947;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 23/20030805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Francisco Macedo Tei-

xeira, por ter renunciado em 16 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005991015

GALPGESTE � GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4147/930811; identificação de pessoa colectiva n.º 503043745;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 30/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e do fiscal único para o ano de 2003, por

deliberação de 31 de Março de 2003.
Presidente: António Paulo Cadete de Almeida Costa;
Vogais: Francisco José Rodrigues Estêvão, Pedro Ricardo de Sousa

Araújo Pereira Mota, António Alberto Correia Fernandes e Pedro
Miguel Magiolo Magarreiro.

Fiscal único: António Dias & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente, Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005944041

FILOTERRA � CONSTRUÇÕES, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4327/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503088935;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432199
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LIA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4348/931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503096032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Edith Cavell, 19, 1.º, esquerdo,

freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433462

GRAVATESPECIAL, MODA E GRAVATARIA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4933/940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503251127;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001140290

GLOBAL ONE � COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4940/940804; identificação de pessoa colectiva n.º 503254053;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 25/20031127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário, em 1 de Setembro de 2003, para o trié-

nio de 2003-2005.
Secretário: efectivo, Mafalda Seabra Pereira; suplente, Rita Sousa

Guerreiro, ambas com domicílio na Avenida da Liberdade, 38, 7.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006330764

FRAGMENTOS DE ARQUITECTURA � ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5378/941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503295612;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 20/20040120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Abril de 1999.
Rui Miguel Martins dos Santos.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004279672

JARDINS EXPO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6205/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503606898;
inscrições n.os 15-16; número e data das apresentações: 9/20040116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Deliberação de redução de capital para cobertura de prejuízos.

Montante da redução: 2 400 000 euros.
Data: 24 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432024

JP � PROJECTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5780/950912; identificação de pessoa colectiva n.º 502317264;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 9/20040122.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433578

GABINETE TÉCNICO ECHEVÉRRIA
PORTUGAL � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6840/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503794252;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/20040115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005421952

J. SALAZAR DE SOUSA � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8030/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504049887;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20040115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua das Flores, 71, 1.º, freguesia da

Encarnação, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005941247

FIEP � FUNDO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS EMPRESAS PORTUGUESAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8125/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504149440;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
29/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Jorge Manuel de Olivei-

ra Godinho e Fernando José Guimarães de Sousa, por terem renun-
ciado, respectivamente, em 20 de Maio de 2003 e 28 de Novembro
de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453234
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LIBERTAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8303/980504; identificação de pessoa colectiva n.º 502116072;
inscrição n.º 27/20030627; inscrição n.º 29; número e data da apre-
sentação: 8/20040116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,

n.º 1.
Reforço: 1 225 000 euros, em dinheiro, subscrito por um accio-

nista.
Teor do artigo alterado:

4.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, integralmente subscri-
to e realizado nos termos legais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001106530

GLOBAL ONE � COMUNICAÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 4940/940804; identificação de pessoa colectiva n.º 503254053;
inscrição n.º 18/20030729; inscrição n.º 16; números e data das apre-
sentações: 14-15/20030917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2003-

-2005, por deliberação de 30 de Abril de 2003.
Presidente e administrador-delegado: Eric Lehoucq, Calle los

Prunos 13 (Urbanizacion La Granjila), 28709 San Sebastian de los
Reyes.

Vogais: Stephane Dieude e Mark David Moyer.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005940178

NOVA NOIVA � ALTA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2551/911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502636440;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 37/20031120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 38 656 euros e 84 cêntimos, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 19 328 euros e 42 cên-
timos, ambas pertencentes ao sócio Amílcar Diogo Penha Gonçal-
ves Jardim Ribeiro.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficam a cargo dos gerentes designados em as-
sembleia geral, sócios ou não.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006310410

FERNANDES TÉCNICA � DESENHO
E REPRODUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3095/931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503100552;
inscrição n.º 23, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 27-28/20031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Cessação de funções do fiscal único efectivo Belarmino Martins
Eugénio Ferreira & Associados, por ter renunciado em 20 de Outu-
bro de 2003.

Nomeação do fiscal único até final do quadriénio de 2001-2004,
por deliberação de 10 de Dezembro de 2003.

Sousa Santos e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005416010

HIDRODINÂMICA � GESTÃO INTEGRADA
DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5697/950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503460729;
inscrição n.º 25/20031124.

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 Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006310623

LUÍS LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 292/870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501875867;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/20040120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005790443

LEAL MARTINS & LEAL SANTOS � EXTERNATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 141/870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501793003;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
30/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Elias Garcia, 20, 1.º, em

Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413712

GABINETE MÉDICO DO TRABALHO � G. M. T., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 866/860414; identificação de pessoa colectiva n.º 501656634;
inscrição n.º 9/20030702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005401021

GABINETE MÉDICO DO TRABALHO � G. M. T., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 866/860414; identificação de pessoa colectiva n.º 501656634;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
21/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Campolide, 351-E, Edifício IV,

piso 16-A, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432253

I. C. B. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BORRACHA, S. A. � EM LIQUIDAÇÃO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 933/860919; identificação de pessoa colectiva n.º 501716629;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 13/20040120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005766020

JOÃO MANUEL PINTO TORGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 831/851113; identificação de pessoa colectiva n.º 501554904;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432032

FRITZ � GELADOS E GULOSEIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 820/851111; identificação de pessoa colectiva n.º 501567429;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 7-7 (Of)-8/
20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Eduardo Lucas Lopes, por

ter renunciado em 27 de Julho de 2001.
Cessação de funções do gerente João Alberto Vital Teixeira da

Silva, por ter renunciado em 24 de Fevereiro de 2000.
Nomeação de gerente, por deliberação de 19 de Abril de 2002.
Jaime Pinto de Lacerda, Rua de Gomes Freire, 5, 5.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432342

FRITZ � GELADOS E GULOSEIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 820/851111; identificação de pessoa colectiva n.º 501567429;
inscrição n.º 8 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 19-20/20031119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 436 450,26 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios

abaixo mencionados com as quantias, respectivamente, de
436 449,18 euros, 0,60 euros e 0,48 euros.

Deslocação da sede para a Rua do Olival, 6, 1.º, esquerdo, fregue-
sia dos Prazeres, Lisboa.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 498 800 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
498 350 euros, pertencente à sócia RESTE � Consultoria e Gestão
de Empresas, S. A.; uma no valor nominal de 250 euros, pertencen-
te à sócia Maria Cristina Taborda Pereira de Matos de Lacerda, e
duas no valor nominal de 100 euros cada, pertencentes ao sócio
Joaquim Lourenço Marques.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004279141

JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO & VERÍSSIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 471/840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501473602;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 23-25/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Hermínia da Cunha Resende, por

ter renunciado em 22 de Dezembro de 2003.

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 5.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos Veríssimo & Verís-
simo, L.da, e tem a sua sede na Rua do Grilo, 16 a 18, freguesia do
Beato, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação social onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes da escrituração social, e acha-
-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios Casimiro Jorge Lopes Gonçalves e Fer-
nando Manuel Martins de Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diverso do seu, integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participações e con-
sórcios.
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Sócios e quotas: Casimiro Jorge Lopes Gonçalves, com 2500 eu-
ros, e Fernando Manuel Martins de Carvalho, com 2500 euros.

Gerentes designados: os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005401013

NEVELUS � PROMOÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 760/830202; identificação de pessoa colectiva n.º 501219226;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004279877

FUNÇÃO � GESTÃO, AUDITORIA E CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 582/801222; identificação de pessoa colectiva n.º 501127135;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 11-12/20040120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Maurice Antoine Baronet Júnior,

por ter falecido em 7 de Janeiro de 2002.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 24 de Setembro de 2003.
Ana Maria Pinho de Sousa Baronet e Vanessa Andreia Sousa

Baronet.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005067318

FERNANDO & RAMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 711/790529; identificação de pessoa colectiva n.º 500870181;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/200005254.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Ramos Lázaro, por re-

núncia, em 9 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000252740

GABINETE TÉCNICO ECHEVÉRRIA
PORTUGAL � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6840/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503794252;
inscrição n.º 5/20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000252741

LUÍS SERRUMBIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8066; identificação de pessoa colectiva n.º 504066641; inscrição
n.º 6/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001171951

GESTNET � GESTÃO DE NOVAS EMPRESAS
TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8008; identificação de pessoa colectiva n.º 504050532; inscrição
n.º 12/031218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2006392433

GALERIA RÚBEN CUNHA � ARTE E CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8252; identificação de pessoa colectiva n.º 504124404; inscrição
n.º 7/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429384

LUÍS SERRUMBIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8066; identificação de pessoa colectiva n.º 504066641; inscrição
n.º 7/031118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000992404

INOVAMÉDIA � COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 235; identificação de pessoa colectiva n.º 504452703; inscri-
ção n.º 6/031205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2006198840

FORMAS DO POSSÍVEL, ATELIER
DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 072; identificação de pessoa colectiva n.º 504863096; inscri-
ção n.º 7/030814.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2003217533

LOJA DO BANHO II � DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS
SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 340; identificação de pessoa colectiva n.º 505044749; inscri-
ção n.º 2/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429392

LOJA DO BANHO II � DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS
SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 340; identificação de pessoa colectiva n.º 505044749; inscri-
ção n.º 3/031001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2006366955

NOSCITARE � CONSULTADORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 671; identificação de pessoa colectiva n.º 505150492; inscri-
ção n.º 2/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429406

NOSCITARE � CONSULTADORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 671; identificação de pessoa colectiva n.º 505150492; inscri-
ção n.º 3/031015.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004265647

JOÃO MARQUES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 475; identificação de pessoa colectiva n.º 505628260; inscri-
ção n.º 3/031205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2006198696

ISABEL AMARAL � CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 338; identificação de pessoa colectiva n.º 505538342; inscri-
ção n.º 3/030718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2003597832

FRANCISCO FALCÃO DE MELO � CIRURGIA
PLÁSTICA E RECONSTRUTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 994; identificação de pessoa colectiva n.º 505321629; inscri-
ção n.º 3/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004311231

LUMIAR MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 588; identificação de pessoa colectiva n.º 500476691; inscri-
ção n.º 9/030805.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002060924

FARINHA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 231; identificação de pessoa colectiva n.º 500545545; inscri-
ção n.º 10/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429414

JOÃO MARQUES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 475; identificação de pessoa colectiva n.º 505628260; inscri-
ção n.º 2/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2000785891

GARAGEM DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500124400; inscri-
ção n.º 16/031222.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004271450

FARMÁCIA IBÉRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 282; identificação de pessoa colectiva n.º 500501360; inscri-
ção n.º 11/031217.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004270462

JAIME BELMONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 788; identificação de pessoa colectiva n.º 500147892; inscri-
ção n.º 14/030708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429422

GARAGEM DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500124400; inscri-
ção n.º 15/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001181426

LABOMETER � SOCIEDADE TÉCNICA
DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 353; identificação de pessoa colectiva n.º 500609160; inscri-
ção n.º 10/031105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002468940

JÚLIO & MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 367; identificação de pessoa colectiva n.º 500451087; inscri-
ção n.º 8/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004246880

GEOCONSULTA � GABINETE DE ESTUDOS
E RECURSOS NATURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 977; identificação de pessoa colectiva n.º 500535221; inscri-
ção n.º 25/031128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002380309

GONÇALVES & MATIAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 461; identificação de pessoa colectiva n.º 500605076; inscri-
ção n.º 10/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429430

LORENZO & RIVEIRO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 152/790905; identificação de pessoa colectiva n.º 500431850;
inscrição n.º 13/20030918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005034223

INTERLAGO � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 038/780419; identificação de pessoa colectiva n.º 500760012;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 24/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por deli-

beração de 9 de Abril de 2003, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: João António de Morais Silva Leitão,

Rua da Artilharia Um, 51, Edifício III-B, 4.º, esquerdo, Lisboa; José
Manuel Archer Galvão Teles, Rua de Vítor Cordon, 7, 4.º, direito,
Lisboa; Teresa Gubert Zañartu Morais Leitão, Travessa da Légua da
Póvoa, 13-IV, Páteo Bagatela, Lisboa.

Fiscal único: António José Alves da Silva, revisor oficial de con-
tas, Avenida de Afonso III, 133, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente,
Anildo Sales Palma Nunes, revisor oficial de contas, Rua de Garcia
de Resende, 10, Queijas, Oeiras.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432237

NEVES, LOPES E MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 329/771108; identificação de pessoa colectiva n.º 500699160;
inscrição n.º 34 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 27; números e data
das apresentações: 4-5/20040223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 13 de Dezembro de 2002.
António Pereira Sanlez.
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Cessação de funções do gerente Manuel Esteves Alves, por ter
renunciado em 13 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005833118

GRACIETE & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 550/770514; identificação de pessoa colectiva n.º 500605211;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 38/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Capital: 7481,96 euros.
Sócios e quotas: Manuel Pereira Cândido, com 3740,98 euros, e

Maria Madalena de Lemos Vicente Cândido, com 3740,98 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7481 euros e 96 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas
de 3740 euros e 98 cêntimos, uma de cada um dos sócios Manuel
Pereira Cândido e Maria Madalena de Lemos Vicente Cândido.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006330535

LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 162/750612; identificação de pessoa colectiva n.º 500374678;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 33/20040121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432610

LAVANOVA � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 715/740402; identificação de pessoa colectiva n.º 500163944;
inscrição n.º 8/20030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002472149

NUNES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 835/711207; identificação de pessoa colectiva n.º 500390380;
inscrição n.º 11/20030626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002114293

LAVANOVA � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 715/740402; identificação de pessoa colectiva n.º 500163944;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 18-19/20040120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Ibrahimo Mohamed Mussa Sidar,

por ter renunciado em 14 de Janeiro de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e nomeação de gerente.
Gerente designado: Aziz Ahmad Mussa Sidar.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432695

NUNES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 835/711207; identificação de pessoa colectiva n.º 500390380;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Fernando Lopes Graça, 13-B,

1.º, escritório A-B, freguesia do Lumiar, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413941

INTERHOTEL � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 197/700515; identificação de pessoa colectiva n.º 500140448;
inscrição n.º 27/20030521.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002380260

HOTÉIS SHERATON DE PORTUGAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 41 073/690425; identificação de pessoa colectiva n.º 500135355;
inscrição n.º 25/20031021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004246472

HOTÉIS SHERATON DE PORTUGAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 41 073/690425; identificação de pessoa colectiva n.º 500135355;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 10/20040121.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos conselhos de administração e fiscal para o ano

de 2003, por deliberação de 28 de Agosto de 2003.
Conselho de administração: presidente, Robert Lee Scott Jr.; vo-

gais: Jennifer Buhr e Roeland Vos.
Conselho fiscal: presidente, Ernst & Young Audit & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 90, 6.º, Lisboa; vogais: Rui Pedro Ferreira de Almeida,
Avenida dos Descobrimentos, 2, 2.º, direito, Quinta do Anjo, Pal-
mela; Arménio Dias, Rua de Abranches Ferrão, 4, 8.º, B, Lisboa;
suplente, João Carlos Miguel Alves, revisor oficial de contas, Rua de
Chesol, lote 18, Aldeia do Juso, Cascais.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432873

LOUSINHA DO VAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 880/680115; identificação de pessoa colectiva n.º 500169268;
inscrição n.º 11/20030626; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 12/20040115.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Certifico, ainda, que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Maria do Carmo Figueiredo

do Val Serra, por ter renunciado em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413895

LANIDOR � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 889/660714; identificação de pessoa colectiva n.º 500165149;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 28/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 750 000 euros, realizado quanto a 678 648,17 euros, em

dinheiro, e quanto a 71 351,93 euros, em prestações suplementares,
subscrito pelos accionistas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

a) O capital social é de 4 000 000 de euros, representado por
800 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

b) As acções actuais são ao portador, livre e reciprocamente con-
vertíveis em acções ao portador registadas ou nominativas, por sim-
ples requerimento do accionista dirigido à administração, com en-
cargos por conta do requerente, sendo os títulos numerados e assinados
por dois administradores ou pelo presidente do conselho de adminis-
tração.

c) Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413682

J. VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 748/640401; identificação de pessoa colectiva n.º 500451516;
inscrição n.º 14/20030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003506861

J. VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 748/640401; identificação de pessoa colectiva n.º 500451516;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 43/20040121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatário, em 30 de Dezembro de

2003.
Liquidatário: João Paulo Rolaça da Costa.
Prazo para a liquidação: três anos.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433420

JACINTO SILVA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 097/630628; identificação de pessoa colectiva n.º 500365857;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 13/20040122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433217

NOVARTIS CONSUMER HEALTH � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 336/451106; identificação de pessoa colectiva n.º 500268215;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 35; números e data
das apresentações: 10-11/20040122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Michel Orsinger, por ter renunci-

ado, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2003.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Outubro de 2003.
Roberto Teresio Bertani, Via Volta, 13, 21047, Saronno, Itália.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433560

LUSOTAGUS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8950/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504451324;
inscrição n.º 7/20021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003149490

LUSOTAGUS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8950/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504451324;
inscrição n.º 8/20031212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001122152
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LUSOTAGUS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8950/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504451324;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 10/20040119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Rita João Alves da Cunha, por ter

renunciado em 1 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005432350

LABDIAGNÓSTICA � PATOLOGISTAS CLÍNICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8834/981211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504476676; inscrições n.os 15-16; número e data da apresen-
tação: 61/20040121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001, e foi ainda
registado o seguinte:

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, n.os 3 e 4 do
artigo 7.º, eliminado o artigo 10.º, passando os artigos 11.º e 12.º a
ser os 10.º e 11.º, e reforço de capital.

Reforço: 31,25 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo
mencionados com as quantias, respectivamente, de 15,63 euros,
12,49 euros e 3,13 euros.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma LABDIAGNÓSTICA � Patologistas Clí-
nicos Associados, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Visconde de
Valmor, 33-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa, podendo, mediante decisão da gerência, mudar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, ou criar
dependências, filiais ou agências em qualquer ponto do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 13 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração, e cor-
responde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 6500 eu-
ros, pertencente à sócia HORNOVA � Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários da Casa Agrícola Horta Nova, S. A.; uma
do valor nominal de 5200 euros, pertencente à sócia Maria José
Pinto Barreira Rego de Sousa Xavier, e uma do valor nominal de
1300 euros, pertencente ao sócio José Germano Pinto Barreira Rego
de Sousa.

ARTIGO 7.º

1 � ............................................................................................
2 � ............................................................................................
3 � Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas:
a) De dois gerentes, ou de um gerente em conjunto com um

mandatário nos termos do respectivo mandato;
b) De dois mandatários nos termos dos respectivos mandatos; e
c) De um gerente ou de um mandatário, este nos termos do res-

pectivo mandato, para movimentar as contas de depósitos à ordem
nas instituições bancárias, bem como para os assuntos de mero ex-
pediente.

4 � São gerentes da sociedade Vítor Manuel Duarte Madeira Pin-
to Rodrigues e Maria José Pinto Barreira Rego de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453250

J. C. DE OLIVEIRA � PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8592/980902; identificação de pessoa colectiva n.º 504226282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
44/20040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Cristina Lestouquet Homem de

Melo, por ter renunciado em 16 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453242

GELLWEILER � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8184/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504092847;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20040114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 50 800 euros, realizado quanto a 50 500 euros, em su-

primentos, e subscrito pelos sócios António João de Sousa Marques
Gellweiler, com a quantia de 40 000 euros, e GELLWEILER � So-
ciedade de Equipamentos Marítimos e Industriais, S. A., anteriormen-
te designada GELLWEILER � Sociedade de Equipamentos Maríti-
mos e Industriais, L.da, com a quantia de 10 500 euros, e quanto a
300 euros, em dinheiro, pelos novos sócios Catarina Lopo de Car-
valho Norton de Matos, Luís Filipe da Costa Marinho e Sandra
Quaresma Marçal de Mello Corrêa, cada um com 100 euros.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de GELLSERV � Consulta-
doria e Serviços, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Alecrim, 3, 2.º,
freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode deslocar a sua sede para outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode criar ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na prestação de serviços de assistência
técnica, manutenção e operação de centrais de cogeração e parques
eólicos; a representação de equipamentos e serviços nas áreas
energéticas; a consultadoria e execução de trabalhos, estudos e pro-
jectos, nas áreas energética, naval e imobiliária; a compra e venda
de bens imóveis, incluindo a compra para revenda de bens imóveis
adquiridos para esse fim; o arrendamento e administração de bens
imóveis, próprios e alheios; a gestão imobiliária.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, que se encontra integralmente realizado, é de
55 800 euros, representado por 11 160 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções são ao portador e são representadas por títulos de
1, 5, 50, 100 e 1000 acções.

2 � Os títulos das acções são assinados por um administrador,
podendo a assinatura ser feita por chancela por ele autorizada.

3 � A sociedade poderá emitir acções escriturais, nos termos le-
gais, em substituição das acções ao portador.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � Independentemente do consentimento dos respectivos titu-
lares, a sociedade poderá deliberar a amortização das acções sempre
que:

a) As acções forem penhoradas, arrestadas, oneradas, dadas em
garantia ou, por qualquer motivo, deixarem de estar na livre dispo-
nibilidade do seu titular, sem consentimento da sociedade;

b) Os respectivos titulares tenham causado intencionalmente, pelo
exercício indevido dos seus direitos sociais, prejuízos à sociedade ou
a outros accionistas.

2 � A amortização prevista neste artigo implica a redução do
capital social correspondente ao valor nominal das acções amorti-
zadas e a extinção destas.

3 � A amortização será deliberada em assembleia geral e comu-
nicada pela administração aos accionistas titulares das acções amor-
tizadas.

4 � A amortização efectuar-se-á pelo valor contabilístico das
acções decorrente do último balanço aprovado, podendo o respecti-
vo pagamento ser feito em seis prestações semestrais sem juros.

5 � A deliberação de amortização pode ser tomada no prazo de
um ano a contar da ocorrência do facto que a fundamenta.

ARTIGO 8.º

Obrigações

É permitida a emissão de obrigações e outros títulos de dívida,
nominativos, escriturais ou ao portador, até ao limite máximo pre-
visto na lei, na forma e condições que forem determinadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

Acções próprias

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e alheias
e realizar operações sobre elas, não conferindo as acções próprias
adquiridas direito de voto.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição, composição e convocação

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculati-
vas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatu-
tos.

2 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem depositadas, registadas ou averbadas em seu nome nos res-
pectivos livros da sociedade, até cinco dias antes da data fixada para
a reunião, pelo menos, 100 acções, e que estejam em condições de
exercer o direito de voto ou, tratando-se de acções ao portador, se
encontrem, com a mesma antecedência, depositadas em qualquer
instituição de crédito ou na sede da sociedade.

3 � Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir nem partici-
par nas assembleias gerais.

4 � Os accionistas que não possuírem um número de acções su-
ficiente para participarem na assembleia geral e exercerem o direito
de voto poderão, para esses fins, agrupar-se de forma a perfazerem
o número exigido e a fazerem representar-se por um dos titulares
das acções agrupadas.

5 � Caso todas as acções sejam nominativas, a assembleia geral
poderá ser convocada apenas por carta registada com aviso de re-
cepção, enviada aos accionistas com a antecedência mínima de
21 dias, sem prejuízo de a administração decidir promover a publi-
cação da convocatória.

6 � As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas, em pri-
meira convocação, desde que estejam presentes ou representados
accionistas que detenham acções correspondentes, pelo menos, a
metade do capital social, não se contando para o cômputo deste as
acções próprias.

7 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 � É permitida a representação por mandato ou procuração.
2 � São havidas por procurações as cartas assinadas pelos sócios

accionistas.
3 � As pessoas colectivas, as sociedades e os incapazes são re-

presentados pela pessoa a quem legalmente couber a respectiva re-
presentação, podendo tal representante, contudo, constituir manda-
tários, nos termos do precedente n.º 1.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos, de entre accionistas ou não accionistas, para
mandatos de quatro anos, renováveis.

ARTIGO 13.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 � Os titulares dos órgãos sociais são, ou não, remunerados,
conforme for deliberado por assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a remuneração dos titu-
lares dos órgãos sociais, fixando-a ou elegendo para o efeito uma
comissão de vencimentos constituída por três membros.

3 � A remuneração do revisor oficial de contas será estabelecida
pela administração.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

Administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, enquanto o capital social não for superior a 200 000 eu-
ros e a assembleia geral não deliberar que o órgão de administração
seja plural, caso em que será exercida por um conselho de adminis-
tração composto por três ou cinco membros, accionistas ou estra-
nhos à sociedade.

2 � A designação do administrador único, ou dos administrado-
res, será feita em assembleia geral para mandatos de quatro anos,
sendo permitida a reeleição, uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração designa, de entre os seus mem-
bros, um presidente e quem o substitua no caso de ausência ou impe-
dimento temporário.

4 � O conselho de administração poderá delegar num adminis-
trador a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração, enquanto órgão de representação da sociedade, gerir os ne-
gócios sociais, cabendo-lhe os mais amplos poderes necessários à
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prática de actos de gestão e administração da sociedade, em espe-
cial, para além dos previstos na lei e em outras disposições deste
contrato:

a) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer modo, bens móveis ou
imóveis, contrair empréstimos, pactuar com devedores e credores,
desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e comprometer-se
em arbitragens;

c) Decidir a aquisição, alienação ou oneração de participações
sociais em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, bem
como designar as pessoas que representarão a sociedade no exercí-
cio de cargos sociais noutras empresas;

d) Decidir o aumento do capital social, por entradas em dinheiro,
desde que o mesmo não ultrapasse o montante de 200 000 euros.

2 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-
ministradores a gestão corrente da sociedade ou optar por criar, para
esse efeito, uma comissão executiva composta por, pelo menos, três
administradores.

ARTIGO 16.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se e é representada, em juízo e for a dele,
activa e passivamente, pelo administrador único, ou, em caso de
administração plural, por três administradores ou por um adminis-
trador-delegado, ou por um ou mais procuradores, no âmbito dos
respectivos mandatos.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

4 � O conselho de administração pode constituir procuradores,
accionistas ou estranhos à sociedade, para os fins e com os poderes
que constem dos respectivos mandatos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � Caso seja um órgão plural, as deliberações do conselho de
administração só são válidas se estiver presente ou representada a
maioria dos seus membros e são tomadas por maioria de votos, ten-
do o presidente ou quem o substitua voto de qualidade.

2 � Qualquer administrador pode fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante carta dirigida ao
presidente.

ARTIGO 18.º

Fiscalização

A fiscalização dos actos da administração é exercida por um fis-
cal único e um suplente, eleitos pela assembleia geral, para manda-
tos de três anos, renováveis.

ARTIGO 19.º

Secretário

A administração poderá, em qualquer momento, designar um se-
cretário da sociedade e um suplente, com as funções e competência
que lhes são atribuídas por lei.

CAPÍTULO V

Lucros, disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

Lucros

1 � Os lucros anuais, sem prejuízo da reserva exigida por lei, terão
a aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a as-
sembleia geral decidir.

2 � O conselho de administração pode, obtido o parecer favorá-
vel do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda metade de
cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis,
observados os limites legais.

ARTIGO 21.º

Dissolução

Quando se deliberar a dissolução da sociedade, a assembleia geral
determinará a forma e o prazo da liquidação e nomeará os liquidatá-
rios, fixando-lhes as atribuições.

ARTIGO 22.º

Prestação de caução

As funções dos membros dos corpos sociais serão ou não caucio-
nadas, conforme for deliberado em assembleia geral.

Junta-se o relatório do revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega por António João de Sousa Marques Gellweiler e
GELLWEILER � Sociedade de Equipamentos Marítimos e Indus-
triais, S. A., de bens no valor de 40 000 euros e 10 500 euros, para
realização do aumento de quotas por si subscritas no capital da so-
ciedade GELLWEILER � Serviços de Assistência Técnica, L.da

2 � A entrada em espécie consiste na conversão em capital de
créditos sobre a sociedade e foi apreciada não só no âmbito dos cré-
ditos em causa mas também no âmbito dos activos que entraram na
sociedade e que deram origem a esses créditos.

3 � Os bens foram por nós avaliados pelo mesmo valor, de acordo
com o critério de avaliação do valor presente actual.

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
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão
e ou 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 quotas atribuídas aos sócios que efectuaram
tais entradas. 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; e
d) A avaliação dos 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 do aumento das quotas atri-
buídas aos sócios que efectuam tal entrada.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2003. � L. Graça, R. Carvalho & M.
Borges, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representa-
da por Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho (revisor
oficial de contas n.º 658).

Relatório do revisor oficial de contas

Introdução

1 � Fomos designados pelo órgão de gestão da GELLWEILER �
Serviços de Assistência Técnica, L.da, para proceder ao exame do
relatório justificativo da transformação desta sociedade em
GELLSERV � Consultadoria e Serviços, S. A., a fim de dar cumpri-
mento ao n.º 3 do artigo 132.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Foi-nos apresentado o referido relatório, datado de 10 de
Novembro de 2003, e os respectivos anexos, que compreendem o
balanço especialmente organizado para efeitos de transformação (que
evidencia um total de capital próprio de 129 409,82 euros, incluin-
do 5000 euros de capital e de reservas legais) da sociedade referido
a 31 de Outubro de 2003, que não foi objecto de certificação legal
de contas, e o projecto do novo contrato social.

Responsabilidades

3 � É da responsabilidade do órgão de gestão a elaboração do
relatório justificativo da transformação previsto no artigo 132.º do
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Código das Sociedades Comerciais. A nossa responsabilidade consis-
te em examinar o referido relatório e emitir o parecer exigido na-
quele Código.

Âmbito

4 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria (DRA) da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, designadamente a DRA 843 �
Transformação de Sociedades,  as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de verificar que não existe
algum dos seguintes impedimentos constantes do n.º 1 do artigo 131.º
do Código das Sociedades Comerciais:

a) O capital não estar integralmente liberado ou não estarem
totalmente realizadas as entradas convencionadas no contrato;

b) O balanço da sociedade a transformar mostrar que o valor do
seu património é inferior à soma do capital e reserva legal;

c) Haver oposição de sócios titulares de direitos especiais que não
possam ser mantidos depois da transformação.

5 � Para tanto, e relativamente ao referido balanço, o nosso
trabalho consistiu em indagações e procedimentos analíticos e em
testes substantivos considerados relevantes nas circunstâncias.

6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão do nosso relatório.

Parecer

7 � Com base no trabalho efectuado, não temos conhecimento
de quaisquer situações que afectem de forma significativa a posição
financeira evidenciada no balanço. Nestas condições, somos de pa-
recer que o relatório justificativo da transformação acima referido
não merece qualquer reparo e que não existem impedimentos legais
à transformação, podendo ser aprovado pela assembleia geral da
sociedade.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2003. � L. Graça, R. Carvalho & M.
Borges, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representa-
da por Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho (revisor
oficial de contas n.º 658).

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413631

KEEP FIT � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 967/20030106; identificação de pessoa colectiva
n.º 506351980; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
20040112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade plural por quo-

tas, e alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Style and Beuaté � Institutos de
Beleza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 13-C, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de esté-
tica, massagens, manicure, pedicure, depilação, sauna, duche esco-
cês, solário, maquilhagem permanente, micropigmentação,
hidroterapia, osteopatia, shiatsu, reflexologia, electroterapia e ou-
tros serviços relacionados e comércio de produtos de beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
4500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Cândida Maria
de Sousa Monteiro e Maria Paula Monteiro Semedo Mendes.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade competem a sócios ou
a não sócios, estando já nomeadas gerentes as sócias Cândida Maria

de Sousa Monteiro e Maria Paula Monteiro Semedo Mendes, sendo
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes para obrigar a
sociedade.

ARTIGO 5.º

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005453862

JORGE HUMBERTO � MEDIADOR DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8558/19980409; identificação de pessoa colectiva n.º 504121901;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao corpo do artigo 1.º e artigo 3.º
Reforço: 8004,80 euros, realizado em dinheiro, pelos sócios em

partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Humberto � Mediador de Segu-
ros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Olivério Serpa, 9-F, freguesia
de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jor-
ge Humberto Sampaio Barros e Ângela Maria Querido Esteves Sam-
paio Barros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005453811

FLORES MÁGICAS, ARTE FLORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 454; identificação de pessoa colectiva n.º 505087049; inscri-
ção n.º 2/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429031

NOVARTIS CONSUMER HEALTH � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 336/451106; identificação de pessoa colectiva n.º 500268215;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 32; números e data
das apresentações: 42-43/20011030.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Roberto Curvello de Toledo

Arruda, por ter renunciado em 28 de Agosto de 2001.
Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Setembro de 2001.
Alexander Triebnigg, casado, Avenida dos Bombeiros Voluntários,

37, Estoril, Cascais.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000252739
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LUXIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2016; identificação de pessoa colectiva n.º 502417110; inscrição
n.º 6/011123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252725

GRAVOMANOS � GRAVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 502090030; inscrição
n.º 8/031028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002453675

GRAÇA & PAVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 320; identificação de pessoa colectiva n.º 501557288; inscri-
ção n.º 9/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429139

INSTALPROJECTOS � COMÉRCIO DE BENS
INDUSTRIAIS E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2121; identificação de pessoa colectiva n.º 502447915; inscrição
n.º 9/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005428930

INTERVEGA � OBRAS E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1293; identificação de pessoa colectiva n.º 502296992; inscrição
n.º 7/021219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001180500

FORMOPROJECTOS � PROJECTOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1005; identificação de pessoa colectiva n.º 502250437; inscrição
n.º 16/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005428922

FARMA APS � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2326; identificação de pessoa colectiva n.º 501316825; inscrição
n.º 9/030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429147

FINCOR � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 3507/19921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502905590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 31/20030620.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do presidente e vogais do conselho fiscal

Pedro Manuel Azevedo Lemos, Aida Cláudia Guedes Lebre Afonso
Miranda, e Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, por terem renunciado, respectivamente,
em 15 de Fevereiro de 2002, 8 de Fevereiro de 2002 e 19 de Abril
de 2002.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005453978

JOÃO, FELICIANO & SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 933; identificação de pessoa colectiva n.º 500607834; inscri-
ção n.º 21/031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2004176997

J. M. DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 914; identificação de pessoa colectiva n.º 500683492; inscri-
ção n.º 5/021227.

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.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429120

ISOLCALOR � ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 125; identificação de pessoa colectiva n.º 500142688; inscri-
ção n.º 10/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429112
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IWAYTRADE � CONSULTORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 032; identificação de pessoa colectiva n.º 505158949; inscri-
ção n.º 6/030916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005940070

JOÃO, FELICIANO & SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 933; identificação de pessoa colectiva n.º 500607834; inscri-
ção n.º 20/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001233213

J. M. PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 363; identificação de pessoa colectiva n.º 500145601; inscri-
ção n.º 10/021212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429090

IS � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500135738; inscri-
ção n.º 15/031003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005771791

IS � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500135738; inscri-
ção n.º 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.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429104

FERREIRA & KAISELER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 496; identificação de pessoa colectiva n.º 500544530; inscri-
ção n.º 13/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429082

J. M. PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 363; identificação de pessoa colectiva n.º 500145601; inscri-
ção n.º 11/030910.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2003451641

LEITARIA ORIENTAL DO DESTERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 458; identificação de pessoa colectiva n.º 500450382; inscri-
ção n.º 36/031120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005781959

IMPERIAL FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 636; identificação de pessoa colectiva n.º 500137331; inscri-
ção n.º 11/031215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005739901

IMAGEM X, SISTEMAS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 603; identificação de pessoa colectiva n.º 505357810; inscri-
ção n.º 3/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429066

LEITARIA GRANDE PONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 797; identificação de pessoa colectiva n.º 500454973; inscri-
ção n.º 10/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429074

NORAS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 142; identificação de pessoa colectiva n.º 505192675; inscri-
ção n.º 2/021211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001169639
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NORAS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 142; identificação de pessoa colectiva n.º 505192675; inscri-
ção n.º 3/030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2003506802

HABIFRESCUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 669; identificação de pessoa colectiva n.º 505090287; inscri-
ção n.º 8/030102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429040

LOGIGÁS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 032; identificação de pessoa colectiva n.º 504811010; inscri-
ção n.º 5/030102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429058

HERDADE CORTE SERRÃO � INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430; identificação de pessoa colectiva n.º 504861999; inscri-
ção n.º 3/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429023

HERDADE CORTE SERRÃO � INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430; identificação de pessoa colectiva n.º 504861999; inscri-
ção n.º 4/031030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002698295

FERNANDO VARELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9386; identificação de pessoa colectiva n.º 504592351; inscrição
n.º 5/030102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2001573553

NOVACÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 10 357; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711; inscri-
ção n.º 23/030102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005429015

INGETECLUS 21 � PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8839; identificação de pessoa colectiva n.º 504424971; inscrição
n.º 10/021212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2005428990

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OCULISTAS E CONTACTOLOGISTAS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 191/860114; identificação de pessoa colectiva n.º 501605789;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/040302.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o pacto, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Oculistas e Contactologistas
Europeus, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua do Actor Isidoro, 2 a 2-C,
freguesia de Alto do Pina, na cidade e concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deslocar a sede social para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e estabelecer
delegações, agências ou qualquer outra forma de representação da
sociedade.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de óptica e
afins.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra se representado por duas quotas no va-
lor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Josué
Pedro Ribas Macieira e outra à sócia Eunice Isabel Elias Teixeira
Macieira.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir aos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global equivalente
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ao décuplo do seu capital social, mediante prévia deliberação da as-
sembleia geral nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005445037

TOP LUSITÂNIA � COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 163/040301; identificação de pessoa colectiva n.º 506878171;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/040301.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Top Lusitânia � Comér-
cio de Metais, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda, importação e
exportação de metais férreos e não férreos.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, cada uma no valor de 2500 euros,
pertencentes a cada um dos sócios, José Delgado Herrera e Juan
Clemente Gomez.

ARTIGO 4.º

Sede social

A sociedade tem a sede social à Rua da Emenda, 69, 1.º, freguesia
da Encarnação, concelho de Lisboa, podendo ser deslocada dentro
do concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 5.º

Participações

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
agrupamentos complementares de empresas, consórcios e associa-
ções em participação, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a favor de sócios, ou não sócios, bem como a
sua divisão para esse fim, são livres.

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 estra-
nhos, na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou univer-
sal, 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
deliberação 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 � Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros no
decurso de qualquer exercício, nos termos do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, que forem nomeados em assembleia geral.

2 � O exercício do cargo de gerente é dispensado de caução e
sem remuneração.

3 � A gerência dispõe dos mais amplos poderes de gestão social
e representará a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente.

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 socie-

dade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei, sendo liqui-
datários os gerentes.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005448176

SOVIAL � SOCIEDADE DE VIATURAS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 477/720531; identificação de pessoa colectiva n.º 500276404;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 27; números e data
das apresentações: 24-25/040305.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Mark Mccafferty, por renún-
cia, em 1 de Novembro de 2003, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 5 de Janeiro de 2004, de Richard John
Coates, 7 Spinfield Lane West, Marlow, Buckinghamshire, Reino
Unido.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430595

TECNILUZ 2 � SOCIEDADE DE COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4475/930722; identificação de pessoa colectiva n.º 503024546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 16/040305.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de João Nuno Quintino da Cruz
Marques, por renúncia, em 2 de Janeiro de 2003.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430390
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ULTRAMANAGE � GESTÃO E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505677849;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/040106.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 6000 euros para 50 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
40 000 euros, do sócio José Augusto Dias de Carvalho, e uma de
10 000 euros, do sócio Gil Duarte Ribeiro Correia Ferraz.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005415413

RAINHA LEONOR � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8234/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504088815;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 24-25/040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Joaquim Carvalho Rosa, por
renúncia, em 17 de Fevereiro de 2004, e foi alterado parcialmente
o contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 249 398 euros e 96 cêntimos e corresponde a soma de três quo-
tas, uma no valor de 62 349 euros e 74 cêntimos, em nome de Manuel
Gomes Esteves, uma no valor de 124 699 euros e 48 cêntimos, em
nome de PANASUZÉ � Investimentos Imobiliários, S. A., e uma
no valor de 62 349 euros e 74 cêntimos, em nome de Maria Leonor
Pinho dos Santos Esteves.

6.º

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas de qualquer um dos
três gerentes, em todos os seus actos e contratos, incluindo nos de
aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis.

Gerente designada, em 17 de Fevereiro de 2004: Maria Leonor
Pinho dos Santos Esteves.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005445053

TREVAUTO IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 110/720224; identificação de pessoa colectiva n.º 500290032;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 39/040227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe:
Designação dos órgãos sociais, em 1 de Abril de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Maria Fernanda Simões de

Almeida Vaz Monteiro; vice-presidente, Maria Helena Simões de
Almeida Gonçalves, Rua dos Canaviais, lote 22, Banzão, Colares,
Sintra; vogal, Maria Alzira Simões Ferreira, Rua dos Açores, 84,
direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, José Candeias Lourenço Jacob (revisor
oficial de contas), Rua de Gago Coutinho, 22, Baixa da Banheira;
suplente, Rogério Carlos Guedes Coelho (revisor oficial de contas),
Rua de Gago Coutinho, 22, Baixa da Banheira.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004275278

SEMAPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E GESTÃO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2630/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502593130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações: 43-42/040301.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução dos secretários, em 30 de Abril de 2003.

Período: triénio de 2003-2005.
Efectivo: Paulo Miguel Garcez Ventura, residente na Rua Nova da

Trindade, 18, 2.º direito, em Lisboa; suplente, José Miguel Gens
Paredes, residente na Avenida dos Bombeiro Voluntários de Algés,
69, 7.º, direito, Algés.

Designação dos membros do conselho fiscal, em 6 de Agosto de
2003.

Período: até ao final do mandato em curso (2003-2005):
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira e Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C,
Lisboa (presidente) e António Alberto Henriques Assis (revisor ofi-
cial de contas), Avenida de Manuel da Maia, 11, 1.º, Lisboa (suplen-
te).

Menção especial: designação nos termos do n.º 3 do artigo 50.º
do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005431907

ROFIMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 141/011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505833760;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/031128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerentes, por deliberação de 31 de Outubro de 2003:
José Manuel Carvalho dos Santos e Nuno Miguel Ribeiro Lopes.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 17/
040227.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Luís Gabriel de Sousa Rodrigues, por renúncia
em 23 de Fevereiro de 2004.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 51/
040227.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Luís Gabriel Barbosa Vicente Rodrigues e de
Kellen Cristine Pontes Abreu, por renúncia, em 19 de Outubro de
2003.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005444952

TÁXI CANELAS & CARAPINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 120/040227; identificação de pessoa colectiva n.º 505347008;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/040301.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do 1.º, 3.º e n.º 1 do 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a usar a firma Táxi Canelas & Carapi-
nha, L.da, e passa a ter a sua sede na Quinta do Lavrado, lote A, 1,
2.º, letra A, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Luís Pedro Rodrigues Maia e Rui Manuel Pe-
reira da Silva Maia.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios, Luís Pedro Ro-
drigues Maia e Rui Manuel Pereira da Silva Maia.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005444529

SOFIA BATISTA DE CARVALHO E JOSÉ ALBERTO
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 158/040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506853187;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/040227.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sofia Batista de Carvalho e José Al-
berto Gonçalves, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de Leitão de Barros, 8, 4.º, direito,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade pode, a seu exclusivo critério, deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos gerentes designados no contrato de sociedade,
esta pode criar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 5.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Construção e reconstrução civil, con-
sultadoria na área de engenharia civil, execução de projectos, repre-
sentação de materiais e ou marcas, fiscalização de obras e gestão de
patrimónios e condomínios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singula-
res ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fis-
calização ou nelas tomar interesse sob qualquer forma.

ARTIGO 7.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondendo à soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Sofia Alexandra
Batista Lourenço Rodrigues de Carvalho e José Alberto Carvalhal
Pires da Silva Gonçalves.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos gerentes designados no contrato de sociedade,
a sociedade poderá adquirir quotas próprias.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas dos
sócios sempre que se venha a verificar algum dos factos a seguir
mencionados:

a) Falecimento ou interdição do sócio;
b) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
c) Instauração contra o sócio de acção executiva;
d) Penhora, arresto, arrolamento, posse judicial, apreensão, re-

quisição, confisco ou qualquer outra diligência ordenada seja por
autoridade judicial ou administrativa, seja por qualquer outra autori-
dade e que coloque ou seja susceptível de colocar em causa a titula-
ridade e ou o livre direito e uso e ou fruição e ou disposição da quota
pelo sócio;

e) Facto e ou situação concorrente no sócio e que tornem relati-
vamente inconveniente e ou indesejável a permanência deste na
sociedade;

f) Infracção pelo sócio das disposições do contrato de sociedade;
g) Divórcio ou separação judicial de bens e ou de pessoas e bens

se a quota não for adjudicada exclusivamente ao sócio;
h) Por acordo entre as partes.

ARTIGO 10.º

A contrapartida da amortização e ou aquisição será o valor nomi-
nal da quota acrescido da parte proporcional no fundo de reserva
legal.

ARTIGO 11.º

A contrapartida da amortização e ou aquisição da quota, a pagar
ao sócio, não vencerá juros.

ARTIGO 12.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão de quotas a ter-
ceiros depende do consentimento da sociedade. A sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios em segundo terão direito de preferência nas
cessões de quotas a terceiros.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � São designadas gerentes da sociedade ambos os sócios.

ARTIGO 14.º

Os gerentes serão remunerados ou não, consoante vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser conferida aos cônjuges, ascendentes, descendentes, aos outros só-
cios ou a terceiros.

ARTIGO 16.º

Aos lucros líquidos, após dedução do montante destinado ao fun-
do de reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral desti-
nar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral poderá deliberar distribuir ou não distribuir lu-
cros.

ARTIGO 18.º

A deliberação de distribuir um lucro superior a 10 % do montante
do capital social, só poderá ser tomada por maioria dos votos.

ARTIGO 19.º

Cabe à assembleia geral, em qualquer caso de dissolução da socie-
dade, nomear liquidatários, um ou mais a seu critério.
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ARTIGO 20.º

Serão resolvidos por recurso a tribunal arbitral todas as questões
que surjam entre a sociedade e os sócios, ou entre estes e que sejam
emergentes quer do presente contrato de sociedade, quer dos actos
relacionados com a vida da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005444499

SERVIÇOS MÉDICOS DR. ARNAUT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6196/950914; identificação de pessoa colectiva n.º 503486329;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 26-27/040227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António José Simões Arnaut,
por renúncia, em 18 de Novembro de 2003, e foi alterado parcial-
mente o contrato quanto ao corpo do artigo 1.º, artigo 2.º e corpo
do artigo 8.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma CEM � Consultoria de Enfermagem
e Médica, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Lumiar, 13, bloco 8,
3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2.º

O objecto social consiste em consultoria em enfermagem e con-
sultoria médica.

8.º (corpo)

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo da sócia Alice da Concei-
ção Alves Miguens Arnaut, já nomeada gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005431583

ODETE & ADÍLIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 932/890801; identificação de pessoa colectiva n.º 502197692;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 34-38/040227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Fernando Magalhães da Silva
e de Maria Odete Ramos Ventura, por renúncia, em 21 de Setembro
de 1990, foi alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º
e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: duas de
160 000$ cada, pertencentes ao sócio Mustaq Hussen, e duas de
40 000$ cada, pertencentes ao sócio Mohsin Abdul Aziz.

5.º

1 � A gerência fica a cargo do sócio Mustaq Hussen, desde já
designado como gerente.

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

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005431613

ONI � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 668/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504968386;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
12/040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador António Luís Guerra Nunes
Mexia, por renúncia, em 27 de Novembro de 2003.

9 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430285

TECNIPROM � TÉCNICAS E IDEIAS
PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5928/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503418056;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 15/040305.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 49 879 euros e 79 cêntimos, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 31 514 euros e 5 cêntimos, do sócios Jorge Filipe
Martinho Azedo, e outra de 18 365 euros e 74 cêntimos, do sócio
Nuno Miguel Gomes do Cabido Almeida Mendes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida peles gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não e com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade vincula com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430382

RAYTHEON ENGINEERS
& CONSTRUCTORS � PORTUGAL SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3969/930609; identificação de pessoa colectiva n.º 980084300;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/040305.

Certifico que, com relação à representação permanente, sucursal
em epígrafe, foi registado o seguinte:

Encerramento da representação.
Data do encerramento: 10 de Dezembro de 2003.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430650

WORLD-BUILDING�S � OBRAS PÚBLICAS
E MOBILIÁRIO URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 759/031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506670937;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/040305.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 29 de Janeiro de 2004: Nélson Rogé-
rio Correia Pacheco.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430412
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UM POR TODOS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 181/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 504980033;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/040305.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 30 de Novembro de 2000: Manuel
António Marques Rodrigues.

Em 5 de Março de 2004, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

10 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005430587

OCULISTAS E CONTACTOLOGISTAS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 191/860114; identificação de pessoa colectiva n.º 501605789;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/040302.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se representado por duas quotas no va-
lor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Javier
de Abreu Dias e outra à sócia Márcia do Monte Aparecida Dias.

3 � Em nome da sociedade, consentem nas cessões que de segui-
da vão efectuar e renunciam ao direito de preferência.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005448230

TECNIDATA � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 718; identificação de pessoa colectiva n.º 501551557; entra-
da n.º 768; data: 040308.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Isabel Ro-
cha Correia Rico Alves. 2001126832

VODAFONE PORTUGAL � COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2424; identificação de pessoa colectiva n.º 502544180; entrada
n.º 773; data: 040308.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Isabel Ro-
cha Correia Rico Alves. 2004302909

SOCIEDADE DE RESTAURANTES OS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1837; identificação de pessoa colectiva n.º 502434465; entrada
n.º 757; data: 040305.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2004278951

REHABITA � REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
DE ESPAÇOS INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6044; identificação de pessoa colectiva n.º 503461237; entrada
n.º 759; data: 040305.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1999,
2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005430633

REFÚGIO COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 695; identificação de pessoa colectiva n.º 505560844; entra-
da n.º 761; data: 040305.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005449903

ZAMBON � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 502155930; entrada
n.º 816; data: 040311.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 2003481966

REALTEJO � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 403; entrada n.º 813; data: 040311.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 2005465941

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MUNDINORTE � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 555/020823; identificação de pessoa colectiva n.º 506257983;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/030303.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 50 000 euros para 250 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 200 euros, na titularidade do sócio Acácio Gomes da Silva,
e duas do valor nominal de 124 900 euros cada, uma na titularidade
de cada um dos sócios Cecília Maria Ferreira da Silva e Davide Manuel
Vieira da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136293

PARPLUS � PARTICIPAÇÕES
INTEGRADAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 752/021104; identificação de pessoa colectiva n.º 506303560;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/030320.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001130341

CONJUNTURA ACTUAL, EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 197/030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506470490;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/030423.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Miguel
Maria de Oliveira Barreiros Calado, casado com Maria Adelaide
Craveiro da Gama Barreiros Calado sob o regime de comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, resi-
dente em 3600 Amherst Avenue Dallas, Texas, 75225, Estados
Unidos da América, contribuinte fiscal n.º 201525267, que outorga
por si e na qualidade de sócio e gerente em representação da socie-
dade comercial por quotas com a firma GAMCAL, SGPS, L.da, com
sede na Rua de Victor Cordon, 21, freguesia dos Mártires, concelho
de Lisboa, pessoa colectiva n.º 505793466, que se rege pelo seguin-
te contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Conjuntura Actual, Editora, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua da Infantaria 16, nú-
mero 103, 2.º, esquerdo, freguesia de Santo Condestável, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é a edição e venda de livros e de outras
publicações periódicas ou não.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde a duas quotas, uma no valor nominal de

9900 euros, pertencente à sócia GAMCAL, SGPS, L.da, e outra no
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Miguel Maria de
Oliveira Barreiros Calado.

ARTIGO 6.º

1 � Por resolução da assembleia geral, todos os sócios podem ter
de efectuar prestações suplementares de capital uma ou mais vezes,
proporcionais à sua quota, até ao limite máximo de 100 000 euros.

2 � Os suprimentos estão sujeitos a deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão inter vivos, total ou parcial, de qualquer quo-
ta, assim como a respectiva divisão, é feita livremente entre sócios.

2 � A transmissão de quotas que não tenha lugar nos termos do
número anterior depende de consentimento da sociedade, gozando
os restantes sócios do direito de preferência sobre a referida cessão,
na proporção das suas quotas, sendo a preferência exercida nas mes-
mas condições das propostas pelo interessado em proceder à respec-
tiva aquisição.

3 � O prazo de que a sociedade dispõe para dar o consentimento
à cessão é de 60 dias, a partir da recepção do pedido de consenti-
mento, por escrito, a qual deverá conter sempre, para além da iden-
tificação do comprador, as demais condições de transferência.

4 � O prazo de que os sócios dispõem para exercer o seu direito
de preferência é de 30 dias a contar da data em que seja dado o
consentimento da sociedade à cessão das quotas ou, na ausência des-
te, a contar do termo do prazo para a sociedade prestar tal consen-
timento.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
o deliberado em assembleia geral, e será exercida por um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 � À gerência incumbe representar a sociedade em juízo e fora
dele, quer passiva quer activamente, pertencendo-lhe os mais am-
plos poderes de administração.

4 � Ressalvados os limites estabelecidos na lei, os gerentes po-
dem delegar num ou em alguns deles a competência para certos ac-
tos ou negócios ou espécies deles.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Um gerente;
b) Um gerente e um mandatário, nos limites dos respectivos po-

deres;
c) Um mandatário, nos limites dos respectivos poderes.

ARTIGO 10.º

Os membros da gerência devem elaborar e submeter aos órgãos
competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e os demais documentos de prestação de contas previstas na
lei, relativos a cada ano civil, nos termos dos artigos 65.º e seguin-
tes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral da sociedade é convocada através de car-
ta registada com aviso de recepção, enviada com a antecedência mí-
nima de 15 dias sobre a data da assembleia.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
não só por outro sócio como por qualquer pessoa.

3 � Os sócios podem reunir-se em assembleias universais, sem
necessidade de convocação nem de formalidades prévias, bem como
tomar deliberações unânimes por escrito e deliberações por voto
escrito.

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros da sociedade são distribuídos pelos sócios nos ter-
mos deliberados pela assembleia geral, uma vez feitas as deduções
legais, designadamente a constituição da reserva legal.

2 � Poderão ser feitos ao sócios adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício, nos termos do artigo 297.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002959366
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CARLA SOFIA MEDEIROS EIRES � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, DE TELECOMUNICAÇÕES E PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 164/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506347826;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/030408.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Carla
Sofia Medeiros Eires, solteira, maior, natural da freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, concelho da Figueira da Foz, número de identi-
ficação fiscal 206381352, residente na Rua de Martins Vaz, 9, fre-
guesia da Pena, concelho de Lisboa, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Carla Sofia Medeiros Eires � Instala-
ções Eléctricas, de Telecomunicações e Prestação de Serviços de
Estética � Sociedade Unipessoal, L.da

2.º
Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Martins Vaz, 9, fre-
guesia da Pena, concelho de Lisboa.

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

3 � É dispensada a deliberação da sócia para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto instalações eléctricas, de teleco-
municações e prestação de serviços de estética.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente à
sócia.

5.º
Gerência

1 � A gerência fica a cargo dela sócia Carla Sofia Medeiros Eires.
2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

6.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002361835

MEIA LUA � PUB, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 149/030403; identificação de pessoa colectiva n.º 506528278;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/030403.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Paulo
Jorge Nunes de Oliveira, casado no regime da comunhão de adquiri-
dos com Georgete da Conceição Ribeiro Correia Pinto Guerra, natu-
ral da freguesia da Cumeada, concelho da Sertã, portador do bilhete
de identidade n.º 8962656, emitido em 8 de Abril do ano de 2002,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, residente no Largo
de Santa Bárbara, 10, 1.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 183950313, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Meia Lua � Pub, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Arroios, 17-A e 17-B, freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade ora constituída, consiste na explo-
ração de bar com espaço para espectáculos nocturnos, venda de águas
minerais, bebidas espirituosas e snack-bar com serviço de vinhos,
cervejas, whiskys, petiscos e outros aperitivos.

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade ora constituída, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros, representado por uma
única quota de igual valor, a qual pertence ao único sócio, ora ou-
torgante.

ARTIGO 4.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, cabendo o
exercício das funções ao único sócio, ora outorgante, o qual, até
deliberação em sentido diverso, exerce o cargo sem qualquer remu-
neração.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos que não sejam contrários ao seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Desde já se consigna que a sociedade assume toda a responsabili-
dade por todos os negócios entretanto celebrados em seu nome pelo
seu sócio único, aqui outorgante, antes da celebração do presente
pacto, bem como, dos mais que sejam celebrados nessas condições
antes do seu registo definitivo.

ARTIGO 7.º

Desde já, o sócio único e gerente fica autorizado a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social já depositado em conta
bancária em nome da sociedade ora constituída, a fim de poder pro-
ver às suas despesas de constituição e de aquisição de bens e produ-
tos necessários ao exercício do seu comércio e celebração de con-
tratos no âmbito do mesmo.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002360189

CESCE � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 829/031113; identificação de pessoa colectiva n.º 505244713;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/031113.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, alínea a), e 4.º, alínea c), da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

Firma, sede e objecto

a) A sociedade adopta a denominação de CESCE � Soluções In-
formáticas, S. A., e terá a sua sede na Avenida Torre de Belém, 17,
freguesia de Belém, em Lisboa.

4.º

Administração

c) Para vincular a sociedade é necessária a assinatura do presiden-
te do conselho da administração ou a de dois administradores, em
conjunto, ou a de um administrador em conjunto com a de um pro-
curador, nos termos e de acordo com os limites estabelecidos no
respectivo instrumento de mandato.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004347104
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CESCE � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 829/031113; identificação de pessoa colectiva n.º 505244713;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 49/040121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 49/040121.
Nomeação do secretário da sociedade suplente, por deliberação de

20 de Janeiro de 2004: Filomena André, solteira, maior, Rua de
Castilho, 63, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2003126716

MAGNÉSIO � DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 573/030729; identificação de pessoa colectiva n.º 506636240;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/030729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Tiago Dias Alves Mendes, solteiro, maior, natural da freguesia de
São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, residente em Lisboa,
na Rua de Francisco Metrass, 16, 5.º, e Emília Bárbara Monteiro
Pereira, viúva, natural da freguesia de Cadafais, concelho de Alen-
quer, residente em Lisboa, na Rua de Azedo Gneco, 76, 4.º, F, con-
tribuintes n.os 201718960 e 103556192, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAGNÉSIO � Design de Co-
municação, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Francisco
Metrass, 16, cave, freguesia de Santo Condestável.

2 � A gerência poderá livremente transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a concepção, criação e produ-
ção de projectos de design de comunicação, design, publicidade e
comunicação, incluindo organização de eventos.

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades,
mesmo que com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio João Tiago Dias Alves
Mendes, e outra no valor nominal de 2000 euros, à sócia Emília
Bárbara Monteiro Pereira.

2 � Por deliberação dos sócios, tomada por uma maioria qualifi-
cada de dois terços dos votos correspondentes à totalidade do capi-
tal social, poderão ser exigidas a estes prestações suplementares até
ao dobro do valor do capital social e os termos da sua chamada e
devolução constarão da acta da assembleia geral em que forem vo-
tados.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, devendo as condições da sua remuneração e os prazos
do seu reembolso constar de acta da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

unânime dos sócios, tendo direito de preferência na cessão os sócios
não cedentes.

3 � Preferindo mais que um sócio, a quota a ceder será dividida
em tantas quotas quantos os sócios preferentes, devendo o valor de
cada quota dividida ser o mais idêntico possível entre si.

4 � Se os sócios preferentes não pretenderem o regime enun-
ciado no n.º 3 deste artigo, abrir-se-á entre eles licitação, a qual cons-
tará de um só lanço, feito por escuto e em carta fechada.

5 � O exercício do direito de preferência e a determinação das
regras que o regerão, de acordo com o estipulado nos números ante-
cedentes, terá lugar em assembleia geral de sócios especialmente
convocada para esse fim.

ARTIGO 5.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa e
passivamente, será exercida pela gerência, sendo os gerentes remu-
nerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, os quais
dividirão entre si os respectivos serviços.

2 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio João
Tiago Dias Alves Mendes, ao qual é conferido um direito especial à
gerência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, da forma
seguinte:

a) Pela assinatura conjunta do referido gerente, enquanto a socie-
dade tiver um único gerente;

b) Pela assinatura de dois gerentes, quando a sociedade passar a
ter dois ou mais gerentes;

c) Pela assinatura de um gerente e de um mandatários da socie-
dade.

2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por um
só gerente.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade pode livremente adquirir, alienar e one-
rar bens imóveis e móveis sujeitos a registo, arrendar e resolver
arrendamentos, contrair empréstimos e caucioná-los, por qualquer
forma admitida em direito, incluída a constituição de hipotecas,
adquirir e dar de penhor bens móveis, celebrar contratos de locação
financeira, de aluguer de longa duração, factoring e quaisquer outros
contratos de natureza financeira, admitir e despedir pessoal.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente vedado aos gerentes da sociedade obrigar a
sociedade em fianças, abonações, letras de favor ou em actos e con-
tratos semelhantes e, de um modo geral, em quaisquer actos estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas quando estas
hajam sido penhoradas, arrestadas ou por qualquer outro modo vali-
damente apreendidas ou, ainda, nos casos de falência, de separação
de pessoas e bens ou de dissolução do casamento de qualquer sócio,
bem como nos casos em que se verifique infracção ao disposto no
contrato social ou às deliberações da assembleia geral que tenham
sido tomadas por unanimidade de votos correspondentes ao capital
social.

2 � É também admitida a amortização da quota por acordo com
o respectivo titular.

3 � O valor da amortização será o que corresponder ao valor
real da quota, presumindo-se que seja o do último balanço aprovado.

4 � O valor da amortização poderá ser pago em seis prestações
semestrais e iguais ou de valor sensivelmente igual.

5 � Considera-se amortizada a quota quer pela outorga da res-
pectiva escritura, tendo nesta, lugar o pagamento da primeira pres-
tação do valor da amortização, quer pela consignação em depósito
do valor da primeira prestação.

ARTIGO 10.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as verbas necessárias
para o fundo de reserva legal, terão o destino fixado em assembleia
geral.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005060666

CIMPOR � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 969/040116; identificação de pessoa colectiva n.º 506761657;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/040116.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CIMPOR � Serviços de
Apoio à Gestão de Empresas, S. A., e durará por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua de Alexandre Herculano, 35,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social a prestação de serviços de
gestão, consultoria e assessoria nas áreas administrativa, financeira
e de recursos humanos, segurança, higiene e saúde no trabalho, apro-
visionamento, sistemas de informação, organização, planeamento e
controlo de gestão de espaços e manutenção de edifícios.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social divide-se em 50 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

3 � As acções são nominativas e poderão revestir a forma escri-
tural.

4 � Quando tituladas, as acções poderão ser representadas por
títulos, incorporando 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções ou múlti-
plos de 10 000 acções.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
montante representativo de 20 % do capital social.

2 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

3 � As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos de
dívida titulada, legalmente admissíveis, mediante deliberação do con-
selho de administração, que fixará as condições da emissão.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral, poderá ser exigida a todos os
accionistas a realização de prestações suplementares até ao mon-
tante global de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir acções e obri-
gações próprias e realizar sobre as mesmas quaisquer operações per-
mitidas por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercem as suas funções por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá ser
designado um secretário e um suplente para desempenhar as funções
estabelecidas na lei.

4 � O secretário desempenhará as suas funções por um período
coincidente com o do mandato do conselho de administração que o
designar.

ARTIGO 10.º

Os montantes das remunerações dos membros dos órgãos sociais
e as modalidades e prestações para o esquema complementar de re-
forma ou de invalidez, serão fixados pela assembleia geral ou por
quem esta designar.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
de voto, não sendo permitido que às reuniões assistam accionistas
sem direito de voto.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que

detenham, pelo menos, 100 acções inscritas em seu nome, até 15 dias
antes da data da realização da assembleia geral.

4 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-
-se inscritas em nome do respectivo accionista, até ao encerramen-
to da reunião da assembleia geral.

5 � Para os efeitos dos números precedentes, os accionistas de-
verão fazer chegar ao presidente da mesa, até oito dias antes da data
da realização da assembleia geral, a declaração emitida pela entidade
competente, comprovativa de que, pelo menos, até 15 dias antes da
data marcada para a realização da assembleia geral, as acções se
encontram inscritas ou averbadas em nome dos mesmos.

6 � O disposto no número anterior apenas será aplicável quando
exista mais que um accionista.

7 � Para efeitos do número anterior, as acções previstas na lei
como integrantes de uma participação qualificada são consideradas
como pertencentes a um só accionista.

8 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente,
outro accionista ou qualquer membro da administração, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, e recebida
por este até oito dias antes da data da realização da assembleia.

9 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral delibera sobre todas as matérias que lhe sejam
especialmente atribuídas pela lei e sobre aquelas que não sejam da
competência específica de outros órgãos da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, pelo período de quatro
anos, os quais podem ou não ser accionistas.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição ou
até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

3 � Caso tenha sido designado o secretário da sociedade nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 9.º, este desempenhará as funções do secretá-
rio da mesa, considerando-se que aquela designação suspende as fun-
ções do secretário eleito nos termos do n.º 1 deste artigo.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas.
3 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-

lidade.
4 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para

qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções. A substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

5 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-
mento definitivo, no fim do período para o qual os demais adminis-
tradores tenham sido eleitos.

6 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral
que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores ou pelo conselho fiscal
ou fiscal único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações, sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores ou numa comissão executiva formada por um número ím-
par de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador-delegado dentro dos li-

mites da delegação do conselho;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador;
d) Com a assinatura de procuradores quanto aos actos e catego-

rias de actos definidos nas procurações.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procu-
ração.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será confiada a um con-
selho fiscal composto por três membros efectivos e um suplente,
sendo um dos vogais efectivos e o vogal suplente revisores oficiais
de contas; ou a um fiscal único e a um suplente, ambos revisores
oficiais de contas.

2 � No caso de se adoptar o conselho fiscal, este deverá reunir,
pelo menos, uma vez por trimestre.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 19.º

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual da socie-
dade, distraída a parte destinada à constituição de reservas obrigató-
rias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da assembleia
geral, sem qualquer limitação que não seja decorrente de disposição
legal imperativa.

2 � Poderá haver distribuição antecipada de lucros nos termos
da lei.

3 � A distribuição de lucros poderá ser inferior a metade do lu-
cro do exercício distribuível.

ARTIGO 20.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002384860

MOSSINES � CIMENTOS DE SINES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 970/040116; identificação de pessoa colectiva n.º 506786900;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/040116.

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

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MOSSINES � Cimentos
de Sines, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua de Alexandre Herculano, 35,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem como objecto social a construção e explo-
ração de silos e instalações para armazenamento, moagem,
ensacagem, distribuição de cimento e exploração de terminais
cimenteiros.

2 � Comercialização, importação e exportação de clínquer, ci-
mento e outros ligantes hidráulicos e seus derivados, podendo exer-
cer igualmente actividades conexas com aquelas, nomeadamente a
comercialização de cal hidráulica, agregados e betões, artefactos de
cimentos e outros materiais de construção.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 000 000 de euros e encontra-se total-
mente subscrito, realizado quanto a 30 %, devendo os restantes 70 %
serem realizados até 31 de Dezembro de 2004.

2 � O capital social divide-se em 5 000 000 de acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

3 � As acções são nominativas e poderão revestir a forma escri-
tural.

4 � Quando tituladas, as acções poderão ser representadas por
títulos, incorporando 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções ou múlti-
plos de 10 000 acções.
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ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
montante representativo de 20 % do capital social.

2 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

3 � As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos de
dívida titulada, legalmente admissíveis, mediante deliberação do con-
selho de administração, que fixará as condições da emissão.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral, poderá ser exigida a todos os
accionistas a realização de prestações suplementares até ao mon-
tante global de 50 000 000 de euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir acções e obri-
gações próprias e realizar sobre as mesmas quaisquer operações per-
mitidas por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercem as suas funções por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá ser
designado um secretário e um suplente para desempenhar as funções
estabelecidas na lei.

4 � O secretário desempenhará as suas funções por um período
coincidente com o do mandato do conselho de administração que o
designar.

ARTIGO 10.º

Os montantes das remunerações dos membros dos órgãos sociais
e as modalidades e prestações para o esquema complementar de re-
forma ou de invalidez, serão fixados pela assembleia geral ou por
quem esta designar.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
de voto, não sendo permitido que às reuniões assistam accionistas
sem direito de voto.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que

detenham, pelo menos, 100 acções inscritas em seu nome, até 15 dias
antes da data da realização da assembleia geral.

4 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-
-se inscritas em nome do respectivo accionista, até ao encerramen-
to da reunião da assembleia geral.

5 � Para os efeitos dos números precedentes, os accionistas de-
verão fazer chegar ao presidente da mesa, até oito dias antes da data
da realização da assembleia geral, a declaração emitida pela entidade
competente, comprovativa de que, pelo menos, até 15 dias antes da
data marcada para a realização da assembleia geral, as acções se
encontram inscritas ou averbadas em nome dos mesmos.

6 � O disposto no número anterior apenas será aplicável quando
exista mais que um accionista.

7 � Para efeitos do número anterior, as acções previstas na lei
como integrantes de uma participação qualificada são consideradas
como pertencentes a um só accionista.

8 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente,

outro accionista ou qualquer membro da administração, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, e recebida
por este até oito dias antes da data da realização da assembleia.

9 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral delibera sobre todas as matérias que lhe sejam
especialmente atribuídas pela lei e sobre aquelas que não sejam da
competência específica de outros órgãos da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, pelo período de quatro
anos, os quais podem ou não ser accionistas.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição ou
até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

3 � Caso tenha sido designado o secretário da sociedade nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 9.º, este desempenhará as funções do secretá-
rio da mesa, considerando-se que aquela designação suspende as fun-
ções do secretário eleito nos termos do n.º 1 deste artigo.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas.
3 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-

lidade.
4 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para

qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções. A substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

5 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-
mento definitivo, no fim do período para o qual os demais adminis-
tradores tenham sido eleitos.

6 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral
que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores ou pelo conselho fiscal
ou fiscal único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações, sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores ou numa comissão executiva formada por um número ím-
par de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador-delegado dentro dos li-

mites da delegação do conselho;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador;
d) Com a assinatura de procuradores quanto aos actos e catego-

rias de actos definidos nas procurações.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procu-
ração.
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SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será confiada a um con-
selho fiscal composto por três membros efectivos e um suplente,
sendo um dos vogais efectivos e o vogal suplente revisores oficiais
de contas; ou a um fiscal único e a um suplente, ambos revisores
oficiais de contas.

2 � No caso de se adoptar o conselho fiscal, este deverá reunir,
pelo menos, uma vez por trimestre.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 19.º

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual da socie-
dade, distraída a parte destinada à constituição de reservas obrigató-
rias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da assembleia
geral, sem qualquer limitação que não seja decorrente de disposição
legal imperativa.

2 � Poderá haver distribuição antecipada de lucros nos termos
da lei.

3 � A distribuição de lucros poderá ser inferior a metade do lu-
cro do exercício distribuível.

ARTIGO 20.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002384843

MAJONASA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 823; identificação de pessoa colectiva n.º 501944184; entra-
da: 19 050/021216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Graça
Bicho Martins. 1000252736

CAMÕES & IRMÃO, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 059/030303; identificação de pessoa colectiva n.º 506516490;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Manuel Pestana Camões, número de identificação fiscal 107880660,
natural da freguesia e concelho de Armamar, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Eduardo Covas, 2, 7.º, B, em Lisboa, portador do
bilhete de identidade n.º 6165105, de 26 de Outubro de 1998, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e seu irmão Jorge
Pestana Camões, número de identificação fiscal 125449020, natu-
ral da freguesia e concelho de Armamar, casado com Maria Odete
Camões sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Pra-
ceta Carriscoop, 1, rés-do-chão, frente, Frielas, Loures, portador do
bilhete de identidade n.º 6214973, de 25 de Janeiro de 2001, emiti-

do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Camões & Irmão, Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Eduardo
Covas, 2, 7.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de ins-
talação e reparação eléctrica, canalização e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005103934

MAR-BIO, SERVIÇOS DE BIOLOGIA MARÍTIMA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 044/020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505807041;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 35-36/030630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 35/030630.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 15 de

Abril de 2003: Mafalda Seabra Pereira, casada, Avenida da Liberda-
de, 38, 7.º, Lisboa, e Cláudia Elsner Matos, solteira, maior, residen-
te na morada anterior, suplente.

Apresentação n.º 36/030630.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002393265

PPPS � PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
NA SAÚDE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 532/020808; identificação de pessoa colectiva n.º 505818620;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/040126.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/040126.
Cessação de funções dos administradores Jorge Emídio Guerra

Raposo de Magalhães, Horácio Luís de Brito Carvalho, Artur Aires
Rodrigues de Morais Vaz e Jacques Jehan Regis Vautier, por terem
renunciado, respectivamente, em 7 de Abril de 2003, 7 de Abril de
2003, 28 de Agosto de 2003 e 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005860107

MYBRAND � CONSULTORES DE NEGÓCIOS
E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 473/020723; identificação de pessoa colectiva n.º 506103234;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 28-29/031010.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 28/031010.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

27 de Março de 2003, para o ano de 2003:
Administrador único: Aníbal Pereira Pires, casado, Avenida do

Brasil, 18, 5.º, Lisboa.
Fiscal único: José Martinho Soares Barroso, casado, Avenida da

República, 52, 9.º, direito, Lisboa, revisor oficial de contas; Ema-
nuel Mota Gonçalves Pereira, casado, Campo Pequeno, 220, 9.º, di-
reito, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.

Apresentação n.º 29/031010.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 24 de

Setembro de 2003, para o ano em curso de 2003: Aníbal Pereira
Pires, presidente; João Miguel Alfacinha Braz Frade, casado, Ave-
nida das Forças Armadas, 133, lote C, 3.º, esquerdo, Lisboa, vice-
-presidente; Fernando Martinho Vicente Nascimento, viúvo, Rua do
Professor Vítor Fontes, 10, 2.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2002452970

CIRIUS � GESTÃO, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 281/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505397781;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
29/030414.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 29/030414.
Deslocação da sede para Avenida do Brasil, 1, freguesia de Cam-

po Grande, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2002366306

CONTADOR-MOR � SOCIEDADE HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 091/000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504651994;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 às inscrições
n.os 2 e 7; números e data das apresentações: 2, Of. 2 e 3/021024.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 2/021024.
Cessação de funções do administrador Pierre Frederic Germain

Coustols, por ter renunciado em 18 de Março de 2002.

Averbamento n.º 1 � Of. � Apresentação n.º 2/021024.
O administrador Andrew Robert Coutts, renunciou às funções de

presidente do conselho de administração, em 18 de Março de 2002.

Apresentação n.º 3/021024.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 27 de Junho de 2002, que ratificou a cooptação de
em 18 de Março de 2002, Luís Mac Ivor Infante da Câmara, casa-
do, Rua do Marquês da Subserra, 9, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Menção: o administrador José Manuel Gonçalves Serrão passou a
exercer as funções de presidente.

Prazo da nomeação: triénio em curso de 2000-2002.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2001170130

CONTADOR-MOR � SOCIEDADE HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 091/000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504651994;
número e data da apresentação: 17/030813.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 17/030813.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Maio de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: Miguel Pedro Costa Félix de Moraes,

presidente; F. Turismo � Capital de Risco, Sociedade Gestora do
Fundo de Capital de Risco, FCR � Turismo, S. A., que nomeou para
exercer o cargo em nome próprio Orlando Pinto Madeira Carrasco;
Palácio Belmonte � Cultura e Turismo, S. A., que nomeou para
exercer o cargo em nome próprio Luís Manuel de Melo Viana Pe-
dreira, casado, Avenida de Luís Bivar, 93, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do
General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, B, Lisboa; António Manuel
Mendes Barreira, casado, residente na morada anterior, revisor ofi-
cial de contas, suplente.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005071927

MCCANN RELATIONSHIP MARKETING (MRM)
PORTUGAL, MARKETING RELACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8825/000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504712446;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
31/040122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 31/040122.
Deslocação da sede para a Rua de Carlos Alberto da Mota Pinto,

17-A, 8.º, Alto das Amoreiras, freguesia de Santa Isabel, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2004303654

PT CONTEÚDOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8970/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504664336;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 36/031222.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 36/031222.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 26 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de Administração: Manuel Corrêa de Barros de Lancastre,

presidente; Luís Filipe de Medeiros Cravo Ribeiro, Luís Miguel da
Fonseca Pacheco de Melo, José Manuel da Graça Bau, José Augusto
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Castelhano Nunes Egreja, casado, Alameda Quinta de Santo Antó-
nio, 5, núcleo 1, 11.º, D, Lisboa, José Antunes João, Carlos Manuel
Ribeiro Pina Teixeira, Tomás Maria Morais Sarmento Pinto Gon-
çalves e Luís João Bordalo da Silva.

Fiscal único: Pedro Matos Silva, Garcia Jr. P. Caiado & Associa-
dos � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; Joaquim Manuel
da Silva Neves � revisor oficial de contas, suplente; secretária da
sociedade: Isabel Maria de Macedo Correia; Élia Cristina Nobre Ur-
bano Gonçalves Pais, suplente.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005059021

PT CONTEÚDOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8970/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504664336;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrições n.os 11 e 12; núme-
ros e data das apresentações: 55, 56 e 57/031230.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 16.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade numa comissão executiva ou num administrador-de-
legado.

2 � A comissão executiva será composta por três ou cinco ad-
ministradores, os vogais da comissão executiva e o seu presidente
serão escolhidos pelo conselho de administração com base em
indigitação do presidente deste último, devendo dela fazer parte, pelo
menos, dois dos administradores eleitos por aplicação da regra do
n.º 4 do artigo 14.º Ao conselho de administração caberá igualmente
escolher o administrador-delegado, se for este o caso.

3 � O conselho de administração fixará as atribuições da comis-
são executiva, ou do administrador-delegado, consoante o caso, na
gestão corrente da sociedade, delegando, quando necessário, todas as
competências cuja inclusão não está vedada pelo artigo 407.º do
Código das Sociedades Comerciais.

4 � A comissão executiva funcionará, em princípio, segundo o
definido para o conselho de administração, no artigo seguinte, sem
prejuízo das adaptações que o conselho de administração delibere
introduzir a esse modo de funcionamento.

5 � O conselho de administração poderá autorizar a comissão
executiva a encarregar um ou mais dos seus membros de se ocupa-
rem de certas matérias e de subdelegar em um ou mais dos seus
membros o exercício de alguns dos poderes que lhe sejam delegados.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição das inscri-
ções acima referidas:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 55/031230.
Cessação de funções dos administradores Manuel Corrêa de Bar-

ros de Lancastre, Luís Filipe de Medeiros Cravo Ribeiro, Luís João
Bordalo Silva, José Augusto Castelhano Nunes Egreja e Carlos Ma-
nuel Ribeiro de Pina Teixeira, por terem renunciado, respectivamente,
em 30 de Abril de 2003, 14 de Maio de 2003, 19 de Agosto de 2003,
29 de Agosto de 2003 e 20 de Outubro de 2003.

Apresentação n.º 56/031230.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 21 de Outubro de 2003, para o triénio em curso de 2003-
-2005: Zeinal Abedin Mahomed Bava, casado, Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 40, Lisboa, presidente; José Manuel de Morais Briosa
e Gala, casado, Rua das Murtas, 1, 3.º, direito, Lisboa; Duarte Maria
de Almeida e Vasconcelos Calheiros, casado, Avenida da Holanda,
478, Estoril.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005420140

COMPANHIA DE LOTEAMENTO D�ARRENTELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8847/000218; identificação de pessoa colectiva n.º 500068046;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 50/031006.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º l � Apresentação n.º 50/031006.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

8 de Agosto de 2003, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: Augusto José Martins Ferraz, Ave-

nida da Igreja, 46-B, Lisboa, presidente; Noémia Luísa Duarte de
Figueiredo Martins, Praça de Alvalade, 2, 12.º, esquerdo, Lisboa; Clara
Maria Braga da Cruz Mendes Ferrão Ferraz, Avenida da Igreja, 46-
-B, Lisboa.

Fiscal único: Bernardo & Muralha � Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Rua de Tomás Ribeiro, 41, 3.º, Lisboa; José Antó-
nio Rodriguez Pedro Muralha, casado, Rua de Sampaio Bruno, 23,
1.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005086002

MULTIAPRENDIZAGEM � MARKETING
E EDUCAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8540/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504820150;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 21-22/030930.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 20/030930.
Cessação de funções do administrador Maria da Conceição dos Reis

Soeiro de Carvalho Furtado, por ter renunciado em 29 de Setembro
de 2003.

Apresentação n.º 21/030930.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 29 de Se-

tembro de 2003, para o quadriénio de 2003-2006: Domingos Gui-
lherme Casinhas Duarte Pesquita, casado, Praça do Duque de Salda-
nha, 1, 3.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005084433

CECOTEGROUP � PARTICIPAÇÕES E GESTÃO
DE EMPRESAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 975/030127; identificação de pessoa colectiva n.º 505733331;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/040120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 986 595 euros para 3 675 265 euros, tendo os artigos 4.º, n.º 1,
5.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 3 675 265 euros.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por 735 053 acções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 2005421774

PAINEL VIRTUAL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
INFORMÁTICA, MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES
E REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 477/030627; identificação de pessoa colectiva n.º 506578305;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030627.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º José Manuel Salsinha Geraldo, divorciado, natural da freguesia

de Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo, e Vítor
Manuel Lourenço Quintão, solteiro, maior, natural da freguesia do
Campo Grande, concelho de Lisboa, ambos com domicílio profis-
sional na Rua Portugal Durão, 7-A, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa, titular do passaporte n.º G205033,
emitido pela República Portuguesa em 4 de Agosto de 2001, e bilhe-
te de identidade n.º 6532405, de 20 de Junho de 2000, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, os quais outorgam na
qualidade de únicos gerentes e em representação da sociedade co-
mercial por quotas sob a firma DOIS BR � Electricidade, Informá-
tica, Comércio e Serviços, L.da, pessoa colectiva n.º 503763110, com
sede na Rua Portugal Durão, 7-A, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Lisboa, 1.ª Secção, sob o n.º 9825, com o capital
social de 69 000 euros, conforme verifiquei pelo constante do ar-
tigo 5.º do respectivo pacto social e pela certidão emitida pela cita-
da conservatória, que arquivo;

2.º Pedro Luís Franco Pinto de Castelo Branco, contribuinte fis-
cal n.º 122143434, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lis-
boa, casado sob o regime da separação de bens com Teresa Maria
Almeida Silva Lopes da Silva Castelo Branco, residente na Rua de
Bartolomeu Dias, 61 em Caxias, Oeiras, titular do bilhete de identi-
dade n.º 5509510, de 21 de Janeiro de 2003, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa;

3.º Francisco José Geraldo Ai Ai, contribuinte fiscal 130467278,
natural da dita freguesia da Sé, concelho de Évora, casado sob o regime
da comunhão de adquiridos com Catarina Rosa Bailote Bento Ai Ai,
residente na Rua de Salvador Joaquim do Pomar, 24, em Santiago do
Escoural, titular do bilhete de identidade n.º 7460376, de 7 de No-
vembro de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Évora,
que se rege pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que fica fazendo parte integrante da escri-
tura lavrada a fls. 7 e seguintes do livro n.º 339-M.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Painel Virtual � Comércio e
Distribuição de Informática, Materiais de Telecomunicações e Re-
des, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Portugal Durão, 7-A,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação que se mostrem necessárias para a prossecução do
seu objecto, dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto representação, importação, expor-
tação, comércio e distribuição de material informático, telecomuni-
cações, redes estruturadas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas,
sendo uma no valor nominal de 3000 euros pertencente à sócia Dois
BR � Electricidade, Informática, Comércio e Serviços, L.da, outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Francisco José
Geraldo Ai Ai, e uma outra ainda do valor nominal de 1000 euros,
pertencente ao sócio Pedro Luís Franco Pinto de Castelo Branco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes Vítor Manuel Lourenço
Quintão e José Manuel Salsinha Geraldo.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando for cedida sem consentimento da sociedade.

2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço
da sociedade.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
ou representantes, devendo os herdeiros nomear entre si um que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358303

CONFORÁGUA � INSTALAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 365/030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506581446;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 12 e 13/031203.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 12/031203.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima da Silva Brito,

por ter renunciado em 19 de Novembro de 2003.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 25 000 euros para 55 000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
55 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Salvador Fer-
nandes Nunes, e duas outras do valor nominal de 7500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Stélia Filomena Dias Ma-
chado Godinho e José Afonso de Jesus Jorge.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem aos só-
cios ou não sócios a nomear em assembleia geral, ficando contudo,
desde já, nomeados gerentes os sócios Salvador Fernandes Nunes e
Stélia Filomena Dias Machado Godinho, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos com a assi-
natura do gerente Salvador Fernandes Nunes ou com as assinaturas
conjuntas da gerente Stélia Filomena Dias Machado Godinho e de
um procurador dentro dos precisos termos da procuração.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004306270

PIBELA � PECUÁRIA E INDÚSTRIA
DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 541/020813; identificação de pessoa colectiva n.º 500955247;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 58/030310.
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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.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136161

QUIMIFORTE, PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 540/020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506255662;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
41/030306.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 41/030306.
Cessação de funções do gerente Mário Rui Oliveira dos Santos,

por ter renunciado em 20 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136447

MARIA AMÉLIA DE MELO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 307/020520; identificação de pessoa colectiva n.º 506072053;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/030312.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 7.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 7.º

1 � A sócia única pode celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar
participações no capital social de quaisquer outras sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137087

MONTEIRO COELHO & FÉLIX, CONSULTORIA
DE COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 200/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 505968762;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/030319.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 1 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001130040

PEPE RETAIL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 891/011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505815877;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/030307.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5000 euros para 200 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única Pepe Jeans, S. L.

Que, para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 90.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, declara sob sua inteira responsabili-
dade que as entradas relativas a este aumento se encontram total-
mente realizadas, e que não são exigíveis, pela lei, pelo contrato ou
pela deliberação, a realização de outras entradas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001135530

CARLA SÁ FARINHA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 773/011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505806126;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/030310.

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.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136820

CODIGOSEGUR � MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 767/011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505876833;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/040217.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, n.os 2 e 3, da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 50 000 euros e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma, do valor nominal de 11 375 euros, do sócio
Filipe Piedade da Costa; outra, do valor nominal de 31 625 euros,
da sócia OVERPART � SGPS, S. A., e outra, do valor nominal de
7000 euros, do sócio Diogo Lopes de Almeida Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Filipe Pieda-

de da Costa e Diogo Lopes de Almeida Baptista e dos não sócios
Nuno Ricardo Borges Rodrigues Costa, Nuno Miguel Figueiredo Pom-
bo e Nuno Miguel Ferraz de Barros, já designados gerentes.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes, sendo obrigatoriamente a do gerente Filipe Piedade da Costa
ou a do gerente Diogo Lopes de Almeida Baptista com uma outra de
qualquer dos gerentes não sócios Nuno Ricardo Borges Rodrigues
Costa, Nuno Miguel Figueiredo Pombo e Nuno Miguel Ferraz de
Barros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136722
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PRESENT PERFECT � SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 067/030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506495655;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030307.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Emília
Joaquina Martins Teixeira, Maria da Conceição Teixeira de Carva-
lho Ramos e Fernando Augusto Ferreira Pinto Gomes, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Present Perfect � Serviços de
Decoração e Organização de Festas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida de
António Augusto de Aguiar, 150-F, 2.º, esquerdo, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de de-
coração, design, produção de cabazes e brindes, organização e reali-
zação de festas. Criação e envio de mensagens. Comercialização,
importação, exportação e representação de produtos alimentares e
bebidas, artigos de decoração, brindes, têxteis, artesanato, perfumes
e produtos de estética, artigos de papelaria, brinquedos, publicações,
flores e plantas, bijutaria, marroquinaria e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2000 euros titulada pela sócia Emília Joaquina
Martins Teixeira, e duas iguais do valor nominal de 1500 euros cada,
tituladas uma por cada sócio Maria da Conceição Teixeira de Carva-
lho Ramos e Fernando Augusto Ferreira Pinto Gomes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 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 suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005103950

CHARRIOT � GUARDA ROUPA E PRODUÇÃO
GRÁFICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 214/030502; identificação de pessoa colectiva n.º 506536661;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Pedro
Rui Ribeiro Pereira Samissone, número de identificação fiscal
199473617, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa, casado com Teresa Maria Lobato Samissone Perei-
ra sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Afonso Lopes Vieira, 31, 1.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete
de identidade n.º 8962835, emitido 18 de Maio de 1999, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHARRIOT � Guarda Roupa e
Produção Gráfica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de José Luís
do Rego, 6, A/B, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em engomadoria, produção, co-
mércio e aluguer de guarda roupa e trajes, design de moda e produ-
ção gráfica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004303689
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CLIPEDIA � CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 114/030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506507874;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030325.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por António
Eduardo Ulloa e Sousa Santos, contribuinte fiscal n.º 182616886,
natural de Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios, casado com
Maria da Graça Ferreira Henriques e Sousa Santos sob o regime da
separação de bens, residente na Rua das Murtas, l, 4.º, direito, em
Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 1288504, emitido em
21 de Setembro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, e da Cédula Profissional n.º 15068, passada pela Ordem dos
Médicos, que outorga:

Por si e ainda na qualidade de procurador de Carlos Manuel Ulloa
e Sousa Santos, contribuinte fiscal n.º 171090551, divorciado, natu-
ral da freguesia de Glória, concelho de Aveiro, residente na Traves-
sa de São Martinho, 1, 1.º, esquerdo, em Aveiro, conforme procura-
ção que arquivo.

Que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIPEDIA � Clínica Pediá-
trica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Murtas, 1, 4.º, direito,
em Lisboa, freguesia do Campo Grande.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médico-
-cirúrgicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio António Eduardo
Ulloa e Sousa Santos, e outra do valor nominal de 250 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel Ulloa e Sousa Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Eduardo Ulloa
e Sousa Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004336811

MILENISERVE � GESTÃO E SERVIÇOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8853/000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504701991;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/031104.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, n.º 1, e 2.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MILENISERVE � SGPS, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão de participações so-
ciais noutras sociedades como forma indirecta de exercício da acti-
vidade económica.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004303697

PHONELINK � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 622/030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506615669;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
Filipe Martinez Pinhol da Encarnação, número de identificação fis-
cal 163710562, natural da freguesia de Santo Condestável, e mu-
lher, Tânia Carla Costa do Amaral Martinez Pinhol, número de iden-
tificação fiscal 201788799, natural da freguesia de São Cristóvão e
São Lourenço, concelho de Lisboa, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua de Tristão Vaz, 41, rés-do-
-chão, direito, Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade, respecti-
vamente, n.os 9913756 e 10033225, emitidos em 6 de Julho de
1999, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e adopta a firma
PHONELINK � Serviços e Equipamentos de Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Magalhães Lima,
4, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços e comér-
cio de equipamentos de telecomunicações.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas dos sócios: 3750 euros, pertencente ao sócio Luís
Filipe Martinez Pinhol da Encarnação, e outra de 1250 euros, per-
tencente à sócia Tânia Carla Costa do Amaral Martinez Pinhol.

2 � Cada uma das quotas encontra-se realizada em dinheiro.
3 � Os sócios poderão ser chamados a prestações suplementares

de capital de valor correspondente a cinco vezes o capital social, na
proporção das suas quotas, desde que tal seja deliberado por unani-
midade dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e a cessão de quotas entre sócios, bem como
a divisão e cessão de quotas a favor de descendentes de sócios.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consen-
timento da sociedade, a qual tem direito de preferência, em primei-
ro lugar, e os sócios em segundo lugar. Se houver mais de um sócio
interessado, será a quota cedenda dividida na proporção das respec-
tivas quotas.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial, independentemente da sua natureza, ou
se a quota deixar de estar, por qualquer forma, na livre disposição do
seu titular;
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c) Quando a quota for sujeita a partilha por divórcio, separação
judicial de pessoas e bens ou só de bens e deixar de pertencer ao seu
titular;

d) No caso de falência do sócio;
e) Quando qualquer sócio, sem consentimento obtido em assem-

bleia geral, exercer no território português, directamente, por inter-
posta pessoa, por associação com terceiro ou por qualquer outro
modo, actividade igual à exercida pela sociedade, em concreto, atra-
vés dos seus estabelecimentos.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Nuno Mi-
guel Ricardo Dias, casado, residente na Rua da Barca, 37-A, Ílhavo,
e Paulo Jorge Rodrigues Camejo, casado, residente na Rua Principal,
16, Moita dos Ferreiros, Lourinhã.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Dos lucros anualmente obtidos, serão retirados os valores neces-
sários para a manutenção da reserva legal e o remanescente será
objecto da distribuição que a assembleia geral aprovar, excepto se
for deliberada a constituição de outras reservas especiais.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004336820

PREDIGÉNIO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 570/030729; identificação de pessoa colectiva n.º 506662560;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Manuel
Almeida Efigénio, natural da freguesia do Corval, concelho de
Reguengos de Monsaraz, viúvo, portador do bilhete de identidade
n.º 365362, emitido em 28 de Dezembro de 1998, pelo Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 153147512,
residente na Avenida de 5 de Outubro, 271, 2.º, esquerdo, em Lis-
boa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PREDIGÉNIO, Sociedade de Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Júlio Dinis, 2, E,
em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

2 � Por deliberação em assembleia geral, poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou en-
cerrar sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de me-
diação imobiliária.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, logo que defini-
tivamente matriculada.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem a Alexandra
Sofia Pedro Gomes Loureiro, natural da freguesia de Cova da Pieda-
de, concelho de Almada, portadora do bilhete de identidade
n.º 11249667, emitido em 28 de Setembro de 1998, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 199318298,
residente na Rua S. D. U. B. Os Franceses, 7, 8.º, esquerdo,
2835 Lavradio, desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme decidido em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
2 � É, porem, vedado ao gerente vincular a sociedade em actos

estranhos ao objecto da mesma.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004303719

PLANET LIFE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 497/030703; identificação de pessoa colectiva n.º 506504212;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030703.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Carlos Ramos da Silva Cristo, que também usa João Carlos Ramos
Silva Cristo, contribuinte fiscal n.º 111933650, natural de Lisboa,
freguesia de Alvalade, casado com Vera Duarte Pereira Rosa Cristo
sob o regime na comunhão de adquiridos, residente na Avenida de
Roma, 68, 2.º, esquerdo, em Lisboa, portador do bilhete de identida-
de n.º 6614626, emitido em 19 de Setembro de 2002, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, e Rui d�Elpás de Sá Carneiro,
contribuinte fiscal n.º 194846970, natural de Lisboa, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, casado com Andreia Mendes Pereira Matias
Sá Carneiro sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida do Marechal Teixeira Rebelo, 33, 2.º, direito, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade n.º 8575632, emitido em 24 de
Agosto de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Planet Life � Serviços Médicos,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Quirino da Fonseca, 6,
4.º, direito, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos.

Comércio, importação e exportação de produtos e equipamentos
médicos.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004303727

CONSTRUÇÕES PERFILVERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 437/030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506511146;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/030616.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ma-
nuel Nunes Marçal, número de identificação fiscal 127173978, na-
tural da freguesia da Cumeada, concelho da Sertã, divorciado, resi-
dente na Rua de Falcão Trigoso, 4, 1.º, Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 4298969, de 16 de Dezembro de 1997, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Manuel Pereira Alves,
número de identificação fiscal 115348646, natural da freguesia de
Cardigos, concelho de Mação, divorciado, residente na Estrada A-
-da-Maia, 38, 2.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identi-
dade n.º 4500713, emitido em 7 de Abril de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Perfilverde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Beneficência, 183-A,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Exe-
cução de projectos da mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 125 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 62 500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005034550

MÁRIO CONTREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 909/491105; identificação de pessoa colectiva n.º 500183708;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/030704.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas pertença do sócio José
Augusto Tavares Ferreira, de 1895,43 euros e 1854,57 euros, e uma
quota pertença da sócia Maria Odete Saraiva Rosa Ferreira de
1250 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 1000252726

MAR-BIO, SERVIÇOS DE BIOLOGIA MARÍTIMA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 044/020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505807041;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/020211.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Mar-Bio, Serviços de
Biologia Marítima, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Calça-
dinha do Tijolo, 56, 2.º, direito, freguesia de São Vicente de Fora,
em Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços de biolo-
gia marítima, cruzeiros náuticos e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir da presente data.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros pertencentes à sócia única, Rita
Gago da Silva Bataglia dos Santos.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da sócia única, poderá ser aprovada a reali-
zação voluntária de prestações suplementares de capital, uma ou mais
vezes, sem qualquer limite.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será constituída por um ou mais
gerentes.

2 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de admi-
nistração, incluindo os poderes para adquirir, onerar e alienar bens
imóveis, móveis ou móveis sujeitos a registo, incluindo viaturas e
barcos, bem como os poderes para se comprometer e para confes-
sar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo judicial.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas pela gerência por meio de
carta registada, com aviso de recepção, expedida com 15 dias de
antecedência sobre a data em que devam ter lugar.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição do fundo de reserva legal, serão dis-
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tribuídos pela sócia, salvo se, por deliberação tomada em assembleia
geral, forem afectos total ou parcialmente, à constituição ou refor-
ço de outros fundos ou destinados a outras aplicações específicas.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.

ARTIGO 11.º

É desde já designado gerente a sócia única.

ARTIGO 12.º

O gerente fica desde já autorizado a levantar o depósito das en-
tradas de capital, nos termos do artigo 202.º, n.º 5, alínea b), para
permitir o imediato início da actividade da sociedade.

Declaro que o presente documento composto de duas páginas
exprime a vontade da sócia única e ainda que esta não é sócia de
outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins 1000252734

PLANETA FORMA � ACTIVIDADES
GIMNO DESPORTIVAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6838/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504078941;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/020507.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, está integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Maria da
Conceição Santos Pereira e Luc Jacques Jean Raoul Servais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000252743

MAMPALA � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 639/011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505713039;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/030327.

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.

13 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000252744

MÓVEIS DE S. MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500985170; entra-
da: 18 951/021220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252720

MUNDIOPEN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 882; identificação de pessoa colectiva n.º 505924200; entra-
da: 14 873/020919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252719

MAGALHÃES & NASCIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9504; identificação de pessoa colectiva n.º 505168235; entrada:
15 202/020927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252650

CENTAUROS, VIAGENS E TURISMO, TRANSPORTES PÚ-
BLICOS RODOVIÁRIOS INTERNOS E INTERNACIONAIS
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500060436; entra-
da: 18 847/021219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252649

MUSICOTECA � LIVRARIA DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6423; identificação de pessoa colectiva n.º 503944610; entrada:
19 074/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252648

MUSICOTECA � EDIÇÕES DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 970; identificação de pessoa colectiva n.º 502230584; entrada:
19 073/021223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252647

CARDOSO & AZEVEDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 469; identificação de pessoa colectiva n.º 500053030; entra-
da: 19 361/021230.
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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.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252646

MONTEREY � RESIDENCIAL DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6299; identificação de pessoa colectiva n.º 503924750; entradas:
19 034-19 035/021230.

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.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252645

COMEBOM � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 028; identificação de pessoa colectiva n.º 501961577; entra-
da: 5551/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000252644

PROPLANO � GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 562; identificação de pessoa colectiva n.º 500223882; entra-
da: 18 646/021217.

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 Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252643

CANTARINHAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 355/020607; identificação de pessoa colectiva n.º 505760673;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/020607.

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

ARTIGO 1.º

Denominação social e sede

A sociedade adopta a firma CANTARINHAS � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Duque de Ávila, 185, 1.º, letra C,
Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede social ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a construção e obras públicas.
§ único. A sociedade pode participar no capital de outras socieda-

des, ainda que com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Susana Filipa Henriques
Modesto, e outra no valor nominal de 4000 euros, pertencente à
sócia Senato Investment Corp.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

Nas cessões de quotas a estranhos têm direito de preferência a
sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 5.º

Representação da sociedade

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de
um ou mais gerentes, sendo desde já nomeada gerente a sócia Susana
Filipa Henriques Modesto.

§ único. É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade nos seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

Actos estranhos à sociedade

É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente em fianças, avales ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade pode amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Declaração de falência ou insolvência do sócio;
b) Por acordo com o titular;
c) Quando ocorrer a penhora, arresto ou providência cautelar sobre

a quota, ou transmissão judicial;
d) Se a quota não for adjudicada ao sócio titular, em consequência

de divórcio ou separação judicial.
2 � A quota será amortizada pelo valor determinado no último

balanço aprovado e paga em três prestações semestrais, a contar da
data em que a sociedade tenha deliberado amortizar a quota.

ARTIGO 8.º

Falecimento de sócios

1 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer dos sócios, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos,
com o incapaz legalmente representado, ou com os herdeiros do
falecido.

2 � Os herdeiros do sócio deverão nomear, dentro do prazo de
90 dias a contar do óbito, um de entre eles que os represente peran-
te a sociedade, sob pena de não poderem intervir na vida social até
à partilha da quota, para a divisão da qual é sempre necessário o
consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais convocatórias

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exigir outras
formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de
recepção, com, pelos menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000252642

COMUNICOR, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 092/020228; identificação de pessoa colectiva n.º 980239729;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/040120.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 20/040120.
Alteração da firma da sucursal.
Firma: TELECOR, Serviços de Telecomunicações, S. A. � Sucursal

em Portugal.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000252639

LOURES

ARMANDOS, EMPREITEIROS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 459/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 502137860; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20031210.

Certifico que, por escritura de 23 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 24 a fl. 26 do livro n.º 516-I, do 12.º Cartório Notarial de Lis-
boa, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: cessação das funções de gerente.
Gerente: Armando Martins Lourenço.
Causa: renúncia.
Data: 23 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, relativamente à mesma sociedade, pela inscri-
ção n.º 7 e apresentação n.º 6/20040119, e pela mesma escritura,
foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato de sociedade, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação Armandos �
Empreiteiros da Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no Bairro
Auto Construção, Quinta da Vitória, moradia 30, freguesia de Por-
tela, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens que constam do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Armando Ferreira Morgado, e duas no valor
nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Alice dos Santos Ferreira Morgado e Carlos Manuel dos San-
tos Ferreira Morgado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

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

3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício
da sociedade.

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

Esta certidão está conforme.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003944796

NAVALHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 190/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505957647; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20040113.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 65 a fl. 66 v.º do livro n.º 1239-C, do 14.º Cartório Notarial

de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo relativamente à
sociedade em epígrafe:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2003.

Esta certidão está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Ma-
tos Correia de Azevedo. 2002510024

GRÁFICA HENRIQUES � ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 465/
20040113; identificação de pessoa colectiva n.º P 506777367; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040113.

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 89 a fl. 90 do livro n.º 218-N, do 9.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída por Manuel Antunes Henriques a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal
por quotas, a sua firma é constituída pela designação Gráfica Henri-
ques � Artes Gráficas, Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada
na Rua do Actor Rogério Paulo, lote 44-A, Bairro das Maroitas
Norte, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar
a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e poderá abrir sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção, onde achar por conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto todas as actividades relacionadas com
as artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e é representado por uma quota do valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Antunes Henriques.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades regu-
ladas ou não por leis especiais, mesmo que o objecto de tais agrupa-
mentos complementares de empresas ou sociedades não coincida, no
todo ou em parte, com aquele que a sociedade estiver a exercer, com
excepção, porém, da sua participação noutras sociedades unipessoais
por quotas.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá contratar, com a sociedade, a prestação a
esta de suprimentos em dinheiro ou outra coisa fungível.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

4 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Ma-
nuel Antunes Henriques, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

As deliberações do sócio único serão registadas em acta.

Esta certidão está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Ma-
tos Correia de Azevedo. 2003945105

IMOBILIÁRIA MONTEIRO BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 807;
identificação de pessoa colectiva n.º 501757554; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 4/20040119.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2003, exa-
rada a fl. 112 do livro n.º 291-F, do 2.º Cartório Notarial de
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Aveiro, foi alterado o artigo 2.º do contrato, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, revenda e explo-
ração de imóveis e gestão de valores mobiliários.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945458

PIRES MONTEIRO & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8320; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502510994; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 5/20040119.

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2003, exarada a
fl. 41 do livro n.º 327-I, do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 5/20040119.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945490

SOCIEDADE DE TRAPOS PORTUGUESA, CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6437; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501786660; inscrição n.º 10 233;
número e data da apresentação: 6/20040119.

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2003, exarada a
fl. 42 do livro n.º 327-I, do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 10 233 � Apresentação n.º 06/20040119.
Sociedade: Sociedade de Trapos Portuguesa, Confecção de Ves-

tuário, L.da

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945504

IRIA HOTÉIS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 504321528; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040119.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2003, exarada
a fl. 51 do livro n.º 594-G, do 1.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado parcialmente o contrato de sociedade no que concerne ao
artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, pelo que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e no demais bens e valores constantes da escrituração soci-
al, e acha-se dividido em cinco quotas: duas iguais, do valor nominal
de 525 000 euros, uma de cada um dos sócios Asharaf Aly e Zarina
Ali, e três iguais, do valor nominal de 150 000 euros, uma de cada
um dos sócios Munir Asharaf Aly, Erik Asharaf Aly Kurgy e Nazir
Asharaf Aly Kurji.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 2 500 000 euros, mediante deliberação unânime de todos
os sócios.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945482

VALOR SOCIAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 506381579; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 3/20040120.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2003, exarada
a fl. 85 do livro n.º 65-C, do Cartório Notarial de Alverca do Riba-
tejo, foi alterado o artigo 21.º do pacto social, que passa a ter a
seguinte redacção:

21.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do seu administrador único quando este exista;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura de dois administradores;
d) Pela assinatura de um qualquer administrador-delegado, quando

o houver;
e) Pela assinatura de um ou mais mandatários dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos pela sociedade.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003945539

ADÓNIS & MARQUES � ESTOFOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2489; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500585814; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 7/20040120.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2004.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003945571

RETA � LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8830; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502611308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 2002500150

SOCAR � EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
E SERVIÇOS TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7393; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502219556.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 2002500118

F. L. SIMÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902403.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 2002500029
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REPAUTO DE MOSCAVIDE � REPARAÇÕES,
ACESSÓRIOS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3992; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501239766.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002500835

EXPERTFISCO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 503860000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002407681

ARMINDO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 240;
identificação de pessoa colectiva n.º 503235636.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002500509

SEDRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9510; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 971746290.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002500436

O DIAMANTAZUL � BAR, DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9716; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502839872.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002500541

IBERCAÇA � SOCIEDADE IBÉRICA DA CAÇA
TURÍSTICA E CINEGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 503261742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002501068

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002502692

CERVEJARIA NOVA LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5206; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501503943.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002407630

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DR.A MARIA
ANTONIETA DA CRUZ SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3635; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501106723.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2003636129

CONTA DIRECTA � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 489;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504308726.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002525633

XIRÁGUAS � CANALIZAÇÃO
E IMPERMEABILIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 534;
identificação de pessoa colectiva n.º P 974969044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2000693644

PB & N � PUBLICIDADE E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8871; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 971717087.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002433437

CAFÉ RESTAURANTE OS TRÊS IRMÃOS UNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9141;
identificação de pessoa colectiva n.º 502689145.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002499462

TÁXIS CORSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9329; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500421889.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002514380

SISIL � SOCIEDADE IBERO SUÍÇA
DE INTERCÂMBIO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 145;
identificação de pessoa colectiva n.º 500411948.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002514763

X. M. S. � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 440;
identificação de pessoa colectiva n.º 503523143.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002503656

LADRIOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 290;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505390680.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2001391773

MARTINS & SANTOS (LISBOA) � COMÉRCIO
DE HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504690523.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos anos de 2000, 2001 e 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002514402

CONTA DIRECTA 2 � CONSULTORIA
E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 839;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505679752.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002505314

ESCOLA DE CONDUÇÃO VALE FIGUEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 733;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506246094.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002403945

LABRICHAPA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 505964279.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002505136

PERFILZÓIA � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 736;
identificação de pessoa colectiva n.º P 974055239.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2000693598

RUDIMATE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 003;
identificação de pessoa colectiva n.º P 974727261.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002403937

ESCOLA DE CONDUÇÃO A CONFIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 351; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500532494.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

19 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2003908366

LUISICHICA E CARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2861; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500737460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joa-
quim Pires. 2002514780

LUSISEG � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7550; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502274085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 2002500177

METALQUADRO � MONTAGEM DE QUADROS
ELÉCTRICOS E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8959; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502647434.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Azevedo. 2003163948
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INOVODECOR � ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7348; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502205903.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Azevedo. 2003944940

RUI ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 253;
identificação de pessoa colectiva n.º 505935368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Azevedo. 2003588710

CALITA � FORMAÇÃO E ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 515;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973908246; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 10-11/20040212.

Certifico que, por acta avulsa de 10 de Fevereiro de 2004, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

5 � Apresentação n.º 10/20040212 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria José Correia Lavado.
Causa: destituição.
Data: 10 de Fevereiro de 2004.

6 � Apresentação n.º 11/20040212.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Carlos Soares Azenha.
Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003957812

AZULOIRO � PROPRIEDADES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 070;

identificação de pessoa colectiva n.º 503423483; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
1-2/20040114.

Certifico que, por carta de 26 de Novembro de 2003 e pela acta
n.º 16, de 12 de Dezembro de 2003, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

2 � Apresentação n.º 1/20040114� Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de administrador único.
Administrador: Manuel Fulgêncio Tarré Fernandes.
Causa: renúncia.
Data: 26 de Novembro de 2003.

8 � Apresentação n.º 2/20040114.
Facto: nomeação de administrador único.
Administrador único: Lídia Maria Ramos Tarré Fernandes, soltei-

ra, maior, Azinhaga da Cidade, Torres do Lumiar, lote C, 8.º, B,
Lisboa.

Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945318

IMPORMARISCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MARISCO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 501321985; inscrição n.º 18; nú-
mero e data da apresentação: 8/20040114.

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2003, exarada
a fl. 80 do livro n.º 927-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa I, foi
reforçado o capital da sociedade com 500 000 euros, em dinheiro,
pelo que passa para 5 000 000 de euros, tendo sido alterado o n.º 1 do
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000 de euros, representado por 1 000 000 de acções ordiná-
rias, no valor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003908447

C4 � CONSTRUÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7234; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 502167793; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 5/20040114.

Certifico que, pela acta n.º 21, de 30 de Dezembro de 2003, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

15 � Apresentação n.º 5/20040114 � Averbamento n.º 1.
Facto: recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foram depositados os documentos da prestação
de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945342

METALÚRGICA BENTO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6601; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501974547; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 6/20040114.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2003, exarada
a fl. 57 do livro n.º 78, do Cartório Notarial de Alter do Chão, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

8 � Apresentação n.º 6/20040114.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003945350

POSTLOG � SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 038;

identificação de pessoa colectiva n.º 504520296; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 1/20040102.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 78 a fl. 81 do livro n.º 533-H, do 13.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: fusão.
Esta certidão está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003944524

VIA PLUS � OUTSOURCING DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 446;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506799760; inscrição
n.º 1 número e data da apresentação: 7/20040102.

Certifico que, por documento particular de 24 de Dezembro de
2003, foi constituída a sociedade em epígrafe, de Pedro Jorge Fi-
gueiredo Elvas Almeida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Via Plus � Outsourcing de Ges-
tão, Unipessoal L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Amália Vaz de
Carvalho, 6, 6.º, letra A, 2670-118 Santo António dos Cavaleiros,
freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

3 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser transfe-
rida, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como poderão ser criadas, em território nacional ou estrangeiro,
agências, sucursais, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de gestão e
contabilidade, organização e gestão de empresas, consultoria fiscal,
comercial, organização e gestão de equipas de vendas, outsourcing
de gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota única do sócio Pedro Jorge Fi-
gueiredo Elvas Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único, que
fica desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos, pela assinatu-
ra do gerente sócio único.

§ único. Ao gerente é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outorga de
procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quota, onerosa ou não, é livre.
2 � A cessão de quotas deverá ser deliberada em assembleia ge-

ral.
ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio único, a so-
ciedade continuará com os herdeiros do falecido, o interdito ou o
inabilitado legalmente representado.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota do sócio único nos
seguintes casos:

a) Por decisão do respectivo titular;
b) Se o sócio for julgado falido ou insolvente;
c) Quando a quota for penhorada, arrolada ou sujeita a qualquer

providência cautelar, e o sócio, por meio de caução, não obtiver o
levantamento do respectivo ónus.

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar do último balanço aprovado, salvo se lei imperativa dispu-
ser de outro modo.

3 � A quota amortizada figurará no balanço.

ARTIGO 9.º

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002531595

O MEU NINHO � COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 30; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501674500; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 2/20040105.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto registo.
Apresentação n.º 2/20040105.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2004-2006.

Direcção: presidente, Vítor Manuel dos Santos Martins, casado,
Prior Velho; vice-presidente, Manuel João Pereira da Fonseca, casa-
do, Prior Velho; secretário, Rogério da Conceição Ramos Bento, ca-
sado, Prior Velho; tesoureiro, Albino António Ferreira, casado, Pri-
or Velho; 1.º vogal suplente, António Correia Guerreiro, casado, Prior
Velho; 2.º vogal suplente, Carlos Alberto Robalo Neto, casado,
Bobadela.

Conselho fiscal: presidente, Ricardo Jorge Rodrigues Inácio, sol-
teiro, maior, Camarate; 1.º vogal efectivo, Fernando Lourenço
Martins, casado, Prior Velho; 2.º vogal efectivo, António Henriques
Pereira, casado, Bobadela; 1.º vogal suplente, João Pedro Martins
Primo Calado, solteiro, maior, Prior Velho; 2.º vogal suplente, Car-
los Alberto Rodrigues da Cunha, solteiro, maior, Prior Velho.

Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003944583

VILA FRANCA DE XIRA

TRANSPORTES SEREJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3838/970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503984736.

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

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
de Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003560157

RIBA SINAL � SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4492/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504372580.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
de Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003637443

RIBA SINAL � SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4492/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504372580.

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

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
de Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2004181257

CAOC � CONTABILIDADE, AUDITORIA,
ORGANIZAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3528/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503692395.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
de Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003530061

NV � TECNOLOGIAS E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3525/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503700258;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/040211.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
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Montante do aumento: 75 036,06 euros, realizados em dinheiro,
subscritos 37 518,03 euros, pelos sócios Vítor Manuel Anselmo Se-
bastião, casado com Maria de Lurdes de Almeida dos Santos na co-
munhão de adquiridos, Praceta Heróis do Ultramar, 15, 2.º, direito,
Lisboa, com a criação de uma nova quota, e 37 518,03 euros, pelo
sócio Nuno Jorge da Costa Ralha em reforço da sua quota.

2) Alterados os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, n.º 1, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comer-
cial por quotas e adopta a denominação de NV � Tecnologias e Sis-
temas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro,
20, freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
90 000 euros e corresponde à soma de três quotas:

Uma quota do valor de 45 000 euros, pertencente ao sócio Nuno
Jorge da Costa Ralha; e duas quotas, uma do valor nominal de
7481 euros e 97 cêntimos (bem próprio), e outra no valor nominal
de 37 518 euros e 3 cêntimos (bem comum), ambas pertencentes ao
sócio Vítor Manuel Anselmo Sebastião.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2000350348

FORMATEIA � CENTRO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5496/011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505802562;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/031124.

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

1) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º,
n.º 1, e 2.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORMATEIA � Centro de
Formação, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional nomea-
damente nas áreas de informática, línguas, gestão, serviços adminis-
trativos, segurança e higiene no trabalho. Apoio pedagógico. Edição
e comercialização de livros e publicações para a mesma área. Enca-
minhamento profissional.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004176466

PASTELARIA JÓIA DE VIALONGA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6410/040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506543854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040211.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre
Carlos Manuel Simões Dias José, Maria Natália Antunes Barra Dias
José e Rogério Rodrigues dos Santos, que se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Jóia de Vialonga � Activi-
dades Hoteleiras, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Primeiro de Maio,
56, loja, em Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Fran-
ca de Xira.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,

bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do o entender por conveniente.

2.º

O objecto social consiste na actividade de indústria e comércio de
doçaria, especialidades caseiras e regionais, produtos de pastelaria
frescos, secos, pão, batidos, sumos e cafetaria e outros produtos ali-
mentares; actividades hoteleiras.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-
bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o ob-
jecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos europeus de interesse económico e agrupamen-
tos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em três quotas, sendo duas quotas do valor nomi-
nal de 2250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Manuel Simões Dias José e Maria Natália Antunes Barra Dias
José, e sendo outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Rogério Rodrigues dos Santos.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até cinquenta mil euros.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada, se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Car-
los Manuel Simões Dias José e Maria Natália Antunes Barra Dias
José, nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão ju-
dicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequên-
cia de um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem declarados falidos
ou insolventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar
do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede
da sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se
vencerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de amorti-
zação.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú 2004210052

A IDEAL DE TRANSPORTES
DE MONTEMOR-O-NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1049/810605; identificação de pessoa colectiva n.º 500303550;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/040109.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 175 180,32 euros, realizado em dinheiro,

e subscrito: quanto a 108 137 euros, pelo sócio Manuel de Oliveira
Ferreira; e quanto a 67 043,28 euros, através da criação de uma nova
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quota de igual valor nominal, pelo sócio Francisco Manuel Porém
Ferreira.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 e corresponde à soma de três quotas, do seguinte modo: uma
de 165 000 euros, pertencente ao sócio Manuel de Oliveira Ferreira;
uma de 17 956 euros e 72 cêntimos, pertencente ao sócio, Francis-
co Manuel Porém Ferreira (bem próprio); uma de 67 043 euros e
28 cêntimos, pertencente ao sócio Francisco Manuel Porém Ferreira.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004181249

SERENATA TROPICAL � CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5515/011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505804107;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: Of. 6, Of. 7 e 8/040213.

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

1) Cessação das funções de gerente de Domingos Mendes Tava-
res, por renúncia, em 14 de Novembro de 2003.

2) Cessação das funções de gerente de Eurico Rodrigues Tavares,
por renúncia, em 14 de Novembro de 2003.

3) Nomeação de gerentes dos não sócios: Maria de Lurdes Ramos
Aleixo, casada, Rua de Almada Negreiros, banda 8, prédio G, 1.º,
esquerdo, Vialonga, Vila Franca de Xira, e Susana Margarida Ramos
Aleixo Queirós, casada, Rua de Nossa Senhora da Assunção, lote 2,
3.º, esquerdo, Vialonga, Vila Franca de Xira.

Data: 15 de Novembro de 2003.
Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004210060

IDELGRUA � COMÉRCIO E ALUGUER
DE GRUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6409/040210; identificação de pessoa colectiva n.º 505777878;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/040210.

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

1) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IDELGRUA � Comércio e Aluguer
de Gruas, S. A., e tem a sede social na Estrada Nacional n.º 1, em
Areias de Baixo, freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de
Vila Franca de Xira.

§ único. A administração poderá estabelecer sucursais, filiais, de-
legações, agências ou outras formas de representação social perma-
nente, em qualquer lugar do território nacional ou no estrangeiro,
bem como proceder ao respectivo encerramento.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004210044

FERNANDES, HENRIQUES & SANTOS � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5103/010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505345595;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3/040212.

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

1) Cessação das funções de gerente de Rui Manuel Maia dos San-
tos, por renúncia, em 12 de Novembro de 2003.

2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 5, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social,
e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, titulada pelo sócio Amadeu Júlio da Cruz Fernandes, e
uma do valor nominal 2000 euros e outra do valor nominal de
1000 euros, ambas tituladas pelo sócio Alberto Pereira Henriques (a
primeira seu bem próprio).

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004210079

ENGIGÁS � TECNOLOGIA MULTI-SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4804/000412; identificação de pessoa colectiva n.º 502353422;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 6/040212.

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

1) Nomeação de administradores.
Vice-presidente, Maria Luísa da Cunha Paredes Resina, divorcia-

da, Rua de José Cupertino Ribeiro, 52, Rio de Mouro, Sintra; vogal,
José Manuel Ferreira Garcia, casado, Rua de José Escada Km 1, 3.º,
B, Lisboa.

Prazo: até ao final do triénio de 2002-2004.
Data: 22 de Dezembro de 2003.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000342264

MANSO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4300/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504253174;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3/040213.

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

1) Cessação das funções de gerente de Vítor Manuel Marques
Manso, por renúncia, em 14 de Novembro de 2003.

2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º (n.º 2),
os quais passam a ter a seguinte nova 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 eu-
ros cada, uma do sócio José Paulo Couto de Sousa e outra do sócio
Luís Manuel Trigueiros Dias.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Luís Ma-
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nuel Trigueiros Dias, já nomeado gerente, e pelo sócio José Paulo
Couto de Sousa, que é, desde já, nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170883

ALVERMÁQUINAS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3295/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503425214;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/031022.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 3004,81 euros, realizado em dinheiro, e

subscrito quanto a 1502,41 euros pela sócia St. Tropez Company
Services, Ltd., reforçando a sua quota, e quanto a 1502,40 euros pela
sócia Holton lnvestments Co, Ltd., reforçando a sua quota.

Teor do artigo alterado:
4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 2998 euros e 80 cên-
timos, pertencente à sócia St. Tropez Company Services, Ltd., e
uma de 2001 euros e 20 cêntimos, pertencente à sócia Holton
Investments Co, Ltd.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004180331

VERDIBEIRA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6408/040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506799409;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040210.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre Eduar-
do Nunes Rodrigues, Agostinho Martins Tavares Russo e Joaquim
António Gouveia Verdasca, a qual se rege pelos seguintes artigos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto, duração e capital

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de VERDIBEIRA �
Empreendimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Estrada
Nacional 10, Edifício Pratagi, bloco 4, piso 6, em Alverca do Riba-
tejo, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira.

2 � A sede da sociedade pode ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação dos
gerentes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda ou arrendamento
de bens imóveis e a realização, promoção e gestão de urbanizações,
bem como a construção, promoção, comercialização e gestão de
edifícios ou parte deles e ainda actividades de consulta e planeamen-
to urbanístico e direcção e fiscalização de obras e empreitadas.
A sociedade poderá ainda destinar-se à revenda de bens imóveis ad-
quiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 500 000 euros,
dividido nas seguintes três quotas: uma de 500 000 euros, perten-
cente ao sócio Eduardo Nunes Rodrigues, uma de 500 000 euros,

pertencente ao sócio Agostinho Martins Tavares Russo, e uma de
500 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim António Gouveia
Vardasca.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas a cada um dos sócios prestações suple-
mentares de capital, na proporção das respectivas quotas, até ao
montante global de vinte vezes o capital social, desde que assim seja
resolvido em assembleia geral por maioria de votos representativos
de mais de 80 % do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer os suprimentos à sociedade, das
condições que forem fixadas por deliberação dos sócios que repre-
sentem pelo menos dois terços do capital social.

CAPÍTULO II

Da gerência e representação da sociedade

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por três gerentes
eleitos ou designados pela assembleia geral nos termos dos números
seguintes, a quem compete também decidir sobre a remuneração ou
não desse cargo.

2 � Os gerentes serão eleitos por deliberação dos sócios, poden-
do ser escolhidos entre os sócios ou estranhos à sociedade, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios.

3 � Para que a sociedade se considere vinculada, bem como, em
geral, para a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamen-
te, é necessária a intervenção de um gerente.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � Haverá uma reunião da assembleia geral todos os anos, em
data não posterior a 30 de Março, para decidir, aprovar ou modifi-
car as contas do exercício e apreciar a actuação dos gerentes, bem
como deliberar, de acordo com o disposto no artigo 11.º, sob o des-
tino a dar aos lucros, havendo-os, e apreciar as matérias que ve-
nham a ser incluídas na respectiva ordem do dia.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que
convocada por um ou mais gerentes.

3 � A convocação das assembleias gerais será feita por carta
registada, dirigida a todos os sócios e expedida com a antecedência
de 15 dias, salvo nos casos em que a lei exigir outras formalidades
ou nos casos em que se encontrem presentes ou representados todos
os sócios e assim por eles seja deliberado constituírem-se em assem-
bleia.

4 � Para alterações de estatutos é necessário que a deliberação
respectiva obtenha o vencimento do mínimo de oitenta por cento
dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 7.º

Qualquer dos sócios poderá fazer-se representar por outro em
reunião da assembleia geral, ordinária ou extraordinária, mediante
simples carta dirigida à sociedade.

CAPÍTULO IV

Dos sócios e suas quotas

ARTIGO 8.º

1 � É livremente consentida a cessão, total ou parcial, de quotas
entre sócios e seus ascendentes ou descendentes, seja qual for a for-
ma de que se revista, bem como a sua divisão.

2 � A cessão a terceiros depende de prévio consentimento da
sociedade, dada dentro do prazo de 60 dias, a contar da recepção da
carta registada com aviso de recepção dirigida à sede social e da qual
conste o preço e condições de transacção; a sociedade, primeiro, e
os sócios, depois, gozam do direito de preferência na cessão de qual-
quer quota, podendo ainda a sociedade amortizar a quota, nos ter-
mos do artigo seguinte.
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ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas verificando-se algum dos
seguintes casos:

a) Verificando-se a hipótese prevista no número dois do
artigo anterior;

b) Quando a quota for objecto de penhor, arresto ou qualquer
procedimento cautelar e ainda quando venha ou possa vir a estar
sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;

c) Havendo acordo com o seu titular.
2 � O preço de amortização será fixado anualmente por delibe-

ração dos sócios que representem pelo menos oitenta por cento do
capital social da sociedade na assembleia geral ordinária realizada nos
termos do n.º 1 do artigo 6.º, ou em conformidade com as regras
supletivas da lei na hipótese de falta de deliberação nos termos aqui
previstos.

CAPÍTULO V
Disposição diversas

ARTIGO 10.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil, terminando o
primeiro exercício em trinta e um de Dezembro de dois mil e qua-
tro.

2 � O balanço e a conta de resultados fechar-se-ão, com refe-
rência a 31 de Dezembro de cada ano, e serão submetidos à aprecia-
ção da assembleia geral ordinária.

ARTIGO 11.º

Nos lucros líquidos apurados anualmente uma parte será destinada
ao fundo de reserva legal ou a outros fundos especiais e a parte res-
tante será distribuída pelos sócios na proporção das suas quotas, de
acordo com o que vier a ser decidido em assembleia geral pelos votos
representativos do mínimo de oitenta por cento do capital social.

Está conforme o original.

19  de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004210036

FONTE NOVA � AGRO-PECUÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula

n.º 2562/920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502814594;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 10/040206.

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

1) Aumento de capital, sendo o montante do aumento de
250 000 euros, realizado em dinheiro, subscrito por todos os accio-
nistas na proporção das respectivas acções e mediante a emissão de
50 000 novas acções de 5 euros cada.

2) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 5.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores da escrita, é de 500 000 euros, estando representado por
100 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

25  de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000285031

TRANSPORTES D. R. S., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4669/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504731041;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/040206.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
1) Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004181362

RIBAFAMA � FABRICAÇÃO DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3672/961007; identificação de pessoa colectiva n.º 503731188;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/040204.

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

1) Cessação de funções de gerente de Olga Maria Branquinho
Cândido, por renúncia, em 7 de Abril de 2003.

13 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000315607

PROVIMI PORTUGUESA � CONCENTRADOS
PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 612/710911; identificação de pessoa colectiva n.º 500224188;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 5/040204.

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

Facto: nomeação de administradores: Stoffel Flikweert, casado,
Zandsteeg 25, 4225 SE, Nieuwendijk, Holanda, e Jorge Furtado Al-
meida, casado, Colmeal, lote 44, Trajouce, Parede.

Prazo: até final do quadriénio de 2003-2006.
Data: 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004171936

L. P. M. � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3405/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 503521990;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/040223.

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

Deslocação da sede social para Casal do Pardilhão, 1, Casal da
Coxa, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Perú. 2004210435

CLANAK � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5598/20020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505889730.

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

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2003637729

TAVERNA DE SABORES � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES REGIO-
NAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4550/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504372505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

2 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Perú. 2003637427
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TAVERNA DE SABORES � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES REGIO-
NAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4550/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504372505.

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

2 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Perú. 2004181397

PORTALEGRE
AVIS

JOAQUIM FRANCISCO FORTES HORTA, L.DA

Sede: Travessa de Latino Coelho, 2, 7480 Benavila, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 35; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 502594896; inscrição n.º 6; número e
data da apresentação: 1/20040315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 4 de Março de 2004.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487428

PONTE DE SOR

GARDÉNIA � JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 758;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20040226.

Certifico que Nuno Manuel Macedo de Paiva Pinto, solteiro,
maior, residente na Avenida de Fernando Leitão, 118, 4.º, B, Mas-
samá, Queluz, Sintra, e Guilhermina Maria da Conceição Póvoa, di-
vorciada, residente na Rua do Cardeal António Ribeiro, lote 37, 28,
em Ponte de Sor, constituíram a sociedade que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GARDÉNIA � Jardinagem e
Espaços Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cardeal António Ri-
beiro, lote 37, 28, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em manutenção, criação,
desenvolvimento e construção de espaços verdes, montagem de re-
gas, cercas, comercialização de produtos de jardinagem, árvores,
acessórios, fertilizantes, mobiliário urbano e outras actividades co-
nexas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Gar-
cia de Oliveira. 2005506010

MEGALENTEJO � EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 489;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040226.

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

Apresentação n.º 5/20040226 � Of. Averbamento n.º 1.
Cessação de funções como gerente de Anabela Antonieta Coelho

Magno Feijão Fialho Tojo, por renúncia, em 5 de Fevereiro de 2004.

Apresentação n.º 6/20040226.
Facto: alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Artigos alterados: 2.º e 9.º
Capital: reforçado com 25 060,11 euros em dinheiro, subscrito

pelos sócios: Armando Jorge Mendonça Varela, com 4032,46 euros;
Gestalter � Gestão e Contabilidade, L.da, com 9,02 euros; Ecogef,
Economia e Gestão Financeira, L.da, com 16 256,01 euros; e Nuno
Fernando Lopes Rodrigues, com 4762,62 euros � passa para
50 000 euros.

Sócios e quotas:
a) Armando Jorge Mendonça Varela � com uma quota de

17 500 euros;
b) Maria Helena Guerra Anica Varela � com uma quota de

5 000 euros;
c) Gestalter � Gestão e Contabilidade, L.da � com uma quota de

3750 euros;
d) Ecogef, Economia e Gestão Financeira, L.da � com uma quota

de 18 750 euros;
e) Nuno Fernando Lopes Rodrigues, L.da � com uma quota de

5000 euros.
Gerência: Fica a cargo dos sócios: Armando Jorge Mendonça

Varela, Maria Helena Guerra Anica Varela e Nuno Fernando Lopes
Rodrigues.
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Forma de obrigar: com a assinatura do gerente Armando Jorge
Mendonça Varela, ou com as assinaturas conjuntas dos gerentes Ma-
ria Helena Guerra Anica Varela e Nuno Fernando Lopes Rodrigues.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Gar-
cia de Oliveira. 2005727792

PORTO
MAIA

CAFÉ MOSAICO � PASTELARIA
E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 699/
990803.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002662410

VILA DO CONDE

ACÁCIO DE CASTRO MARTINS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3148/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505741865; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/17022004.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

3 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552433

CONSTRUÇÕES � VALE & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3144/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505649926; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/17022004.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552441

ORLUX, ELECTRICIDADE, INSTRUMENTAÇÃO
E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3451/020910; identificação de pessoa colectiva n.º 506190170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10 e 9, 11 e 12/040217.

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

Cessação de funções.
Gerente: António Augusto Pereira de Azevedo Ramalhão, por

renúncia, em 27 de Novembro de 2003.
Alteração do contrato.
Alterados artigos: n.º 2 do 1.º, 3.º e 5.º

ARTIGO 1.º

2 � A sede da sociedade é na Rua do Outeiro, 355, freguesia de
Aveleda, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de
80 000 euros, da sócia Maria Angelina Machado Pinto, e outra com
o valor nominal de 20 000 euros, da sócia Sara Alexandra Ramos
Machado.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já designados gerentes a sócia Maria Angelina
Machado Pinto e o não sócio António Poejo Magro, divorciado,
residente na Rua da Fábrica, 315, freguesia de Vila Nova da Telha,
concelho da Maia.

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

Está conforme.

3 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552450

DEVILLE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1829/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 502147717; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 14/19022004.

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

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552468

CLASS WASH � ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3755/
031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506759040; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2/23022004 e 12/08032004.

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

Cessação de funções.
Gerente: Paulo António Pereira Araújo, em 2 de Dezembro de

2003.
Nomeação de gerentes.
Nomeados: Joaquim José Pereira Araújo, viúvo, Campo de 25 de

Abril, 269, 4.º, esquerdo, Barcelos; Manuel António Pereira Araújo,
casado, Rua do Calvário, Arcozelo, Barcelos.

Feita a seguir à apresentação n.º 2, de 23 de Fevereiro de 2004.
Está conforme.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552492

SÉRGIO & RICARDO SILVA, INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2986/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505470373; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/23022004.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.
Está conforme.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552476
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FERREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2546/
990923; identificação de pessoa colectiva n.º 503191175; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 5/23022004.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 23 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552581

PANIFICADORA VILACONDENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 112/
640721; identificação de pessoa colectiva n.º 500260940; número e
data da apresentação: PC-4/23022004.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552611

A. C. S. CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3448/
020717; identificação de pessoa colectiva n.º P 506135586; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1-2/04022004.

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

Cessação de funções.
Gerente: Cristina Maria Gomes Frade, por destituição, em 30 de

Janeiro de 2004.
Nomeação de gerentes.
Nomeadas: Susana Marinho Pinto de Almeida e Ana Margarida

do Couto Almeida Barbosa, solteiras, maiores, em 30 de Janeiro de
2004.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004552280

MISTURA DE GOSTOS � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2879/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505328569; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/06022004.

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

Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: 40 000 euros, após o reforço de 34 988 euros, realizado

em prestações suplementares e subscrito pela sócia única.
Alterado: artigo 3.º, n.º 1.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, representado por uma quota do valor nominal de
40 000 euros, pertencente à sócia única Marta Cristina Araújo da
Silva Neves Barbosa.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004552352

CONSTRUÇÕES AMÉRICO RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3780/040206; identificação de pessoa colectiva n.º P 506760758;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/06022004.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Américo Ramos, Uni-
pessoal, L.da.

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua da Urbanização da Gândara, 44,
freguesia de Malta, concelho de Vila do Conde.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção e reparação
de edifícios e obras públicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio,
Américo Ferreira Ramos.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio único Américo
Ferreira Ramos, desde já designado gerente.

2 � A assembleia geral poderá nomear ou exonerar gerentes,
pessoas estranhas à sociedade.

3 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade, para a prosse-
cução do objecto social, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

7.º

1 � Poderão ser exigidas do sócio prestações suplementares ao
capital, até 50 000 euros.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem fixadas em assembleia geral.

8.º

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

9.º

Em caso de dissolução será liquidatário o gerente em exercício.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004552344
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Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,90


