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4. Empresas � Registo comercial
CASTELO BRANCO
FUNDÃO

ENGOMADORA DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1165/
20040108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20040108.

Certifico que, entre Orminda Maria Dias de Sousa Lopes e marido,
Francisco José da Fonseca Lopes, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Engomadora da Cova da
Beira, L.da

ARTIGO 2.º

A sede fica estabelecida no lugar da Fadagosa, com o n.º 14 de
polícia, na freguesia de Alcaria, do concelho do Fundão; ficando a
gerência, desde já, autorizada a transferi-la para outro local do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar ou extin-
guir em território nacional ou estrangeiro, agências, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o serviço de engomar e passagem de
roupa a ferro e outros tratamentos. Representações.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Orminda Maria Dias de Sousa Lopes e Francisco José da Fonseca Lopes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares de capital até ao limite de 50 000 euros, por deliberação da
assembleia geral e por unanimidade, sendo a obrigação de cada sócio
proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta, em
primeiro lugar, e ao sócio, em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios, Orminda
Maria Dias de Sousa Lopes e Francisco José da Fonseca Lopes que,
desde já, ficam designados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 8.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de soci-
edade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais
e demais legislação.

ARTIGO 9.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.

§ único. A sociedade inicia a sua actividade a partir de hoje, deven-
do os respectivos negócios entre esta data e o registo definitivo do
contrato de sociedade serem expressamente condicionados ao registo
dela e à assunção por esta dos respectivos efeitos.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 2002722722

COIMBRA
PENACOVA

AJOMÁQUINAS � ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 195/
19950620; identificação de pessoa colectiva n.º 503442070; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20040324.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2004, a fl. 107,
do livro n.º 564-C, do 3.º Cartório Notarial de Coimbra, foi alterado
parcialmente o pacto social, quanto ao n.º 1, do artigo 2.º, e cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto escavações, demolições e
terraplenagens. Construção civil e obras públicas. Transportes rodo-
viários de mercadorias, por conta de outrem e por conta própria,
nacionais e internacionais.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2994. � A Segunda-Ajudante Ana Maria de
Almeida Viseu. 2003740163

ALTER OLIVEIRA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 376/
20010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505448530; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040326.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que a inscrição supra identificada é do se-
guinte teor:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante Ana Maria de
Almeida Viseu. 2003740120

TÁBUA

LUÍS VEIGA, L.DA

Sede: Rua do Professor José Oliveira e Costa,
freguesia de Tábua, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 485/
20021002; identificação de pessoa colectiva n.º 501676660;
data: 24102003.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2004908807

SITÁBUA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de Castanheira Figueiredo, bloco 3, 1.º, direito,
freguesia de Tábua, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 489/
20021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506037908;
data: 30062003.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2004908777
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ÉVORA
ESTREMOZ

OUTEIRO RUIVO � SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Sede: Monte da Alagoinha, Évoramonte, Estremoz

Capital social: 19 800 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 362/
12031993; identificação de pessoa colectiva n.º 502944005; ins-
crição n.º Pc. 2001 e 2002; data do depósito: 11032004.

Certifico que se encontram depositados os documentos da presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercício de
2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749701

CALA & VELHINHO, L.DA

Sede: Bairro Novo da Salsinha, lote 51, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 368/
13071993; identificação de pessoa colectiva n.º 503018180; ins-
crição n.º 5.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749744

JOSÉ CARLOS PEREIRA ALVES MEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Corredoura, 2, freguesia de Évoramonte, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 772/
15032004; identificação de pessoa colectiva n.º 505888262; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/15032004.

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

Alteração da sede para a Rua da Corredoura, 2, freguesia de
Évoramonte, concelho de Estremoz.

A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda Banha Charcas Prates.
2002749736

FARO
ALBUFEIRA

O CABAZ DA PRAIA � SOCIEDADE DE REFEIÇÕES
EMPACOTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 74/19840727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500556695; data: 23032004.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774785

SOBRE O MAR � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1133/
19920130; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 16 e
17/20040323.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
textos da acta n.º 10, lavrada em 19 de Março de 2004, pela qual foi
nomeado para secretário, em 19 de Março de 2004, Nuno Serra, ca-
sado, edifício Palmeira, 1.º, esquerdo, L, Quinta da Palmeira, Albufei-
ra; e o texto da acta n.º 11, lavrada em 22 de Março de 2004, pela
qual foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe, não havendo activo nem passivo.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774777

VIANCO � ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 240/
19851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501251391; ins-
crição n.º 22; número e data da apresentação: 13/20040323.

Certifico que se encontra depositado, na pasta respectiva, o texto
da acta n.º 2, lavrada em 24 de Dezembro de 2001, pela qual foi al-
terado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência,
o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é
de 997 595,79 euros, dividido em treze quotas da forma
seguinte: Cândido Vieira Coelho, seis quotas no valor nominal de, res-
pectivamente, 1995,19 euros, 5367,07 euros, 4110,09 euros,
11 472,35 euros, 9177,88 euros, 595 065,89 euros; Carlos Gomes Co-
elho, quatro quotas no valor nominal de, respectivamente,
5367,07 euros, 4110,09 euros, 1995,19 euros, 88 287,23 euros; Miguel
Gomes Coelho, uma quota no valor nominal de 99 759,58 euros; Brígida
Gomes Coelho, uma quota no valor nominal de 99 759,58 euros;
VIANCO � Sociedade de Representações, L.da, uma quota no valor
nominal de 71 128,58 euros.

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

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774750

SOBRE O MAR � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1133/
19920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502691352;
data: 23032004.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774769

MONCHIQUE

JOSÉ PEDRO VICENTE, L.DA

Sede: Relvinhas, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 19/
19670522; identificação de pessoa colectiva n.º 500546282; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040304.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Pedro Vicente, L.da, tem a sua sede
em Monchique, provisoriamente no sítio da Relvinhas, e durará por
tempo indeterminado, a começar nesta data.

Ficou depositada a redacção actualizada do pacto.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2001717520
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SILVES

CARDOSO & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1883/
20030411; identificação de pessoa colectiva n.º 503163732; inscri-
ção n.º 11 e averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 11; números e
datas das apresentações: 10, 11 e 12/20030411, 14/20030904, 6.

Certifico que, por escrituras lavradas em 14 de Novembro de 2002,
a fl. 26, do livro n.º 341-J, e em 11 de Agosto de 2003, a fl. 79, do
livro n.º 177-I, do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado total-
mente o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência,
o novo pacto social ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso & Irmão, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, lote 3, fre-
guesia de Armação de Pêra, concelho de Silves.

2 � Pode o conselho de administração deliberar a constituição ou
a extinção de quaisquer formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escri-
tórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria hoteleira,
gestão e participações imobiliárias, prestação de serviços no ramo da
actividade imobiliária e de condomínio e administração de imóveis
por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 100 euros, encontrando-se todo realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo e está dividido em
10 020 acções do valor nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 e 1000 acções, e são ao portador, podendo ser livremente
convertíveis em nominativas, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III
ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pela universalidade dos ac-
cionistas.

2 � As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem averbadas em seu
nome, ou depositadas numa instituição de crédito ou na sede social,
pelo menos, 50 acções, sem prejuízo da faculdade legal do agrupa-
mento dos pequenos accionistas para este efeito.

3 � A 200 acções correspondem um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais, nos termos previstos no artigo 380.º, do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � Os incapazes serão representados nas assembleias gerais da
sociedade pelos seus legais representantes.

6 � As acções dadas em penhor, arrestadas, penhoradas ou por
qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não con-
ferem ao respectivo mandatário, credor, depositário ou administra-
dor o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

7 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio, de
entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade, ma-

nifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente aos
administradores e destituindo-os, ainda que tal não conste da respec-
tiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtu-
de de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração do conselho de administração.
2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o

conselho de administração ou o fiscal único solicitem a sua convoca-
ção ao presidente da mesa, ou quando essa convocação for requerida
por accionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente
admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral por um outro accionista, ou por um representante
legal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando o nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto nos números
seguintes.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada, devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a metade
do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros eleitos entre os accionis-
tas ou outras pessoas, um dos quais será eleito presidente para exer-
cerem o seu mandato durante quatro exercícios consecutivos, poden-
do ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do con-
selho de administração, ficando os seus membros dispensados de pres-
tação de caução pelo exercício das respectivas funções, salvo delibe-
ração contrária da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.

ARTIGO 15.º

Ao conselho de administração compete os mais amplos poderes de
gerência dos negócios sociais, e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trárias à lei ou aos presentes estatutos;
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c) Nomear procuradores ou mandatários inclusive nos termos do
artigo 256.º, do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade,
sempre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou
designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício
de cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do país ou do estrangeiro e definir-lhe a suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deve preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras

empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

h) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas, fixando as matérias so-
bre as quais os representantes deverão, antes de tomar decisões, ouvir
o seu conselho de administração;

i) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas pre-
vistas na alínea c) deste artigo;

j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quorum especial;

l) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imóveis
ou móveis, incluindo-se veículos motorizados, acções, quinhões, quo-
tas, participações, direitos sociais e obrigações;

m) Contrair empréstimos ou assumir obrigações financeiras equi-
valentes no mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes ou concedentes de garantias ban-
cárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração dos administradores será
estabelecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma
incidir sobre uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único, eleito
pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro exer-
cícios consecutivos, podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5% para o fundo de reserva legal enquanto não estiver preen-
chido;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer reserva;
c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Ficam, desde já, nomeados para o quadriénio de 2002/2005, os
seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � Ricardo Alexandre Gon-
çalves Cardoso, solteiro, maior; vogais � Carlos Manuel Gonçalves
Cardoso, divorciado; e Maria Preciosa Santa Pereira Gonçalves Car-
doso, viúva, todos residentes em Minas da Guimarota, freguesia e
concelho de Leiria.

Fiscal único: efectivo � Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 64, representada
por João Miguel Pinto Galvão, casado; suplente: Anabela Marques

Rodrigues Peres, revisora oficial de contas, n.º 911, casada, ambos com
domicílio no Largo de Alberto Sampaio, 3, A, Linda-a-Velha, conce-
lho de Oeiras.

Mesa da assembleia geral: presidente � Ana Maria Torgo Pereira
Gonçalves, solteira, maior, residente na Rua do Professor Victor Fontes,
11, 1.º, esquerdo, em Lisboa; secretário � Alexandre José Baía Ne-
ves Franco Bruno, solteiro, maior, com domicílio em Lisboa, na
Avenida da República, 50, 7.º, A.

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

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 2000041183

PIRES & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 205/
19630318; identificação de pessoa colectiva n.º 500218820; ins-
crição n.º 7; números e data das apresentações: 18 e 19/20040308.

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Fevereiro 2004, a
fl. 54, do livro n.º 160-E, do Cartório Notarial de Albufeira, foi alte-
rado o contrato de sociedade em epígrafe, tendo, em consequência,
os n.os 1 e 2, do artigo 3.º e artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros.
2 � O capital está dividido em duas quotas iguais de 5000 euros,

pertencendo uma ao sócio José Aleixo Pires Fernandes e outra, ao
sócio Jorge Manuel Correia Pires.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução, pertence a ambos os sócios, mas
os documentos da obrigação da sociedade, para terem validade, de-
vem ter a intervenção de apenas um gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045685

SOCIEDADE DE PESCA BOA VONTADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1062/
19920504; identificação de pessoa colectiva n.º 500267774; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 6/20040310.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Novembro 2003, a
fl. 105, do livro n.º 180-G, do Cartório Notarial de Portimão, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência,
os artigos 4.º e artigo 7.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio José António Sales Pereira, e outra
de valor de 1250 euros, pertencente ao sócio Henrique da Silva Sales
Pereira.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade competem a
um gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente;
3 � O gerente recebe ou não remuneração conforme for delibera-

do em assembleia geral.

Certifico, ainda, que foi designado gerente o sócio José António
Sales Pereira.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2003097856
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VILA DO BISPO

TOMEN ELÉCTRICA � PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Sede: lugar de Fonte dos Monteiros,
freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 658 413 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 154/19980112; identificação de pessoa colectiva n.º 503259551;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20010917.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 1 /20010917.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com

a seguinte redacção:
3.º

Capital

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 658 413 euros,
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 22 446 euros,
pertencente à sócia Tomen Corporation; e outra de 635 967 euros,
pertencente à sócia Tomen Power (Europe) B. V.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M. A.
M. Galhardo Dias. 3000131163

LEIRIA
ANSIÃO

SICÓ FORMAÇÃO � SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 580/
19990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504600109; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20040205.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma alte-
rou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao artigo 4.º,
que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 600 000 euros, e está dividido em 120 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada.

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

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165321

MELO & MACEDO, L.DA

Sede: Casal das Sousas, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 791/
20030509; identificação de pessoa colectiva n.º 504482831; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040315.

Certifico que foi registada a dissolução e efectuado o encerramento
da liquidação, cujas contas foram aprovadas, em 12 de Janeiro de 2004,
da sociedade acima referida.

Está conforme o original.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 2006165453

OLIVEIRA, PIRES & VALENTE, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Vítor Faveiro, Avelar, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 311/
19901122; identificação de pessoa colectiva n.º 502488689;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5, 7 e 8; nú-
meros e data das apresentações: 6, 7 e 8/20040315.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
da a cessação de funções de gerente, por parte dos sócios, Manuel de
Oliveira Rodrigues Valente e Maria Augusta da Conceição Pires, em
30 de Setembro de 2003, por renúncia; pelas inscrições n.os 5 e 7 foi
inscrita a autorização de manutenção de apelido «Oliveira» e «Pires»,
pelos sócios acima referidos; e pela inscrição n.º 8, efectuado o registo
de alteração parcial do contrato, tendo os artigos alterados ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes ao sócio Amândio Rodrigues
Valente.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, é necessária a assinatura de um
gerente.

O texto actualizado, do contrato alterado, ficou arquivado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 2006165747

BOMBARRAL

ASSIMOV � EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 563/
19990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504625438;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/10022004.

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

Cessação de funções de gerente, de Dário Augusto de Oliveira San-
tos, em 13 de Outubro de 2003, por renúncia.

Foi conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250100

PENICHE

SOCIEDADE DE PESCA ZÉMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1175;
identificação de pessoa colectiva n.º 506028364; data da apresen-
tação: 20040324.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

24 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006029673

MOLDES � SOCIEDADE MEDIADORA SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1327;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040318.

Certifico que, entre António José Machado Moldes e mulher, Ana
Isabel Domingos Delgado Marques Moldes, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MOLDES � Sociedade
Mediadora Seguros, L.da, e a sua existência conta-se desde a data do
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registo definitivo do contrato de sociedade na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Peniche.

§ único. Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios entre esta data e o registo
definitivo do contrato de sociedade serem expressamente condicio-
nados ao registo e à assunção para esta dos respectivos efeitos.

2.º

A sede social é na Rua do Poço Novo, 13, no lugar e freguesia de
Serra de El-Rei, concelho de Peniche, ficando a gerência, desde já,
autorizada a transferi-la para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como a criar ou extinguir em ter-
ritório nacional, agências, filiais ou delegações ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade.

3.º

A sociedade tem como único objecto a mediação de seguros.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio António José Machado Moldes e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Domingos Delgado Mar-
ques Moldes.

5.º

1 � A sociedade será representada e administrada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência, podendo os seus membros
ser escolhidos de entre os sócios e estranhos à sociedade.

2 � A gerência social, dispensada de caução e remunerada, será
exercida pelos sócios António José Machado Moldes, titular do cer-
tificado de mediador de seguros n.º 9074663/3 e Ana Isabel Domin-
gos Delgado Marques Moldes.

6.º

A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura de um gerente.

7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios.

8.º

A cedência de qualquer das quotas a terceiros depende do consenti-
mento da sociedade, solicitado e dado nos termos legais, cabendo a
esta, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo lugar, o direito de
preferência na alienação de qualquer quota.

9.º

A sociedade, nos termos da alínea b), do n.º 5, do artigo 202.º, do
Código das Sociedades Comerciais, desde já, autoriza a gerência a efec-
tuar o levantamento do capital social depositado, em conta aberta
em instituição bancária, em nome da sociedade, para aquisição do
equipamento e outras despesas correntes da sociedade, antes do regis-
to definitivo na competente conservatória do registo comercial, bem
como para pagamento das despesas com a sua constituição, publicida-
de e registo.

10.º

Em tudo o que não estiver no presente contrato da sociedade será
aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e demais
legislação subsidiária, nomeadamente, as normas de regulamentação
da actividade de mediação de seguros.

Mais declararam os outorgantes:
Que a mera reprodução, aqui feita, de normas contidas em precei-

tos legais vigentes ou que deles resultam directamente, é essencial ao
melhor esclarecimento da sua vontade negocial.

Está conforme.

22 de Março de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006029533

CARPINTARIA BAPTISTA & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 504583085; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20040317.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 28 de Fevereiro de 2001.

Está conforme.

25 de Março de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006029525

LAURINDO GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505824973; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20040317.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 12 de Março de 2004.

Está conforme.

25 de Março de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006029509

LISBOA
AMADORA

LIDEROBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502937041; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/20040308.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 6.º, que ficou com
a seguinte redacção:

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios
e pela não sócia Maria Helena Alves Salgado Medeiros Leonardo,
casada, natural da freguesia de Vale da Pinta, concelho do Cartaxo,
residente na Rua de Adelino Amaro da Costa, 1, 1.º, direito, Amadora.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Gualberto
Medeiros Leonardo ou pelas assinaturas conjuntas dos dois restantes
gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004613190

SOCIOCOOPER � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 34;
identificação de pessoa colectiva n.º 502052120; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 8 e 9/20040310.

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

Facto: nomeação da direcção e conselho fiscal.
Direcção: presidente � José Manuel Antunes da Graça; secretário �

Armando Marques Jacinto Gomes; tesoureiro � Eduardo José dos Reis
Raimundo; vogais � Humberto Anjos Nunes Alves e Marina Paula
Antunes Alves; suplentes � Maria dos Santos Ferreira Lourenço e
Rodrigo Jesus Gonçalves.

Conselho fiscal: presidente � Paulo Jorge Esteves Pires; secretá-
rio � Pedro Miguel Alves Canário; vogal � Pedro Miguel Felgueiras
Colunas; suplentes � Jusselina Maria Rocha da Silva e Maria Teresa
Daniel Faria.

Prazo: 2004/2006.
Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2003.

Deslocação da sede para a Avenida do Movimento das Forças Ar-
madas, 8, 5.º, sala 1-A, freguesia da Mina.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621869
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TÁXIS RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4535;
identificação de pessoa colectiva n.º 500453659; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/20040312.

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

Cessação de funções de gerência, de Maria Joaquina Salgueiro Co-
vas da Silva.

Data: 1 de Março de 2004.
Causa: renúncia.

Conferido e conforme.

19 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004601744

MANUEL J. PRETO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 505691248; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040303.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004620773

CONSTRUÇÕES LOPES CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 504292595; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 7 e 8/20040303.

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

1 � Cessação de funções de gerência de Francisco António Lopes
Correia, por ter renunciado em 11 de Novembro de 2003.

2 � Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 3.º e 4.º n.º 2 foram modificados e ficaram com a

seguinte redacção:
3.º

O capital social encontra-se dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 9975,96 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Lopes Correia e Egídio Pedro Sanches Pina.

4.º

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

Certifico, ainda, que foi nomeado gerente, o novo sócio, Egídio
Pedro Sanches Pina.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004637889

GONZALEZ & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3795;
identificação de pessoa colectiva n.º 500937818; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 18 e 19/20040305.

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

Cessação de funções de gerência, de Silvério Martins da Fonte, em
13 de Janeiro de 2004, por renúncia; e

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

O capital foi reforçado com 3004,80 euros, em dinheiro, e os seus
artigos 1.º, 4.º, 7.º e 11.º, foram modificados e ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonzalez & Garcia, L.da, e tem a
sua sede na Amadora, na Rua do Professor Egas Moniz, 2, A, Buraca,
freguesia da Buraca, concelho de Amadora.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participações e
consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 euros
e acha-se dividido em duas quotas iguais, ambas do valor nominal de
2500 euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

ARTIGO 11.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 50 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621583

A GRANDE CHURRASQUEIRA DA BURACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5891;
identificação de pessoa colectiva n.º 501953698; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 15 e 16/20040305.

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

Cessação de funções de gerência, de Agostinho Martins da Fonte,
em 13 de Janeiro de 2004, por renúncia; e

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 5.º, 7.º e 8.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 euros
e acha-se dividido em duas quotas iguais, ambas do valor nominal de
2500 euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

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

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 50 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621575

METALOPESA � SOCIEDADE DE METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 456;
identificação de pessoa colectiva n.º 505240840; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 20/20040305.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Janeiro de 2004.

Conferido e conforme.

10 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621680

EDICLUBE � EDIÇÃO E PROMOÇÃO DO LIVRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6930;
identificação de pessoa colectiva n.º 502431954; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 39; números e data das
apresentações: 18 e 19/20040127.

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

Cessação de funções de gerência, de Jesus Carlos Boal Gonzalez,
em 12 de Dezembro de 2003, por renúncia; e

Nomeação de gerente, de Ignácio Reiris Rico, por deliberação de
29 de Dezembro de 2003.

Conferido e conforme.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004637510

ANTÓNIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2043;
identificação de pessoa colectiva n.º 500312729; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20040309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 10 de Dezembro de 2003.

Conferido e conforme.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621826

13 ISOTÉRICO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ISOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 506467066; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 3/20040308.

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

1 � Cessação de funções de gerência de Teresa Maria Figueiredo
Reisinho Tomé. � Data: 4 de Dezembro de 2003. Causa: renúncia.

2 � Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º n.º 1 e
5.º n.º 3, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
valores que constituem o activo, é de 5001 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500,50 euros, pertencentes uma a cada
uma das sócias, Maria da Conceição Firmino Mascarenhas Alegre
Viegas e Maria de Lurdes Moreira dos Reis.

5.º

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004621630

OLIVERPINTA � SERVIÇOS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 506801780; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040304.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma OLIVERPINTA � Serviços de
Pintura, L.da, e tem a sua sede na Rua do General João Almeida. 4,
2.º, direito, na freguesia da Damaia, concelho de Amadora.

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

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de pintura.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Fernandes
Oliveira; e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Assunção Maria do Couto.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, os quais, ficam, desde já, nomeados gerentes.

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

5.º

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

Conferido e conforme.

8 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003196552

LUCINDA & JÚLIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 504166352; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20040305.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

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

O capital foi reforçado em 602 410$, em dinheiro, e o seu arti-
go 3.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma à sócia Júlia Maria Martins Grácio Cunha e
outra quota comum e sem determinação de parte ou direito a Maria
Lucinda da Silva Gomes e as filhas, Miriam Silva Gomes, Vera Lúcia
Silva Gomes.

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

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004621591

REXEL � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501142070; inscrição n.º 47;
número e data da apresentação: 1/20040226.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente: Henri Dominique Cateau;
vogais: Pascal Gui Martin e André François Gilles Deraison.

Fiscal único: Ferreira, Pereira & Associados � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; fiscal único suplente: Figueiredo, Neves &
Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Duração do mandato: 2004/2006.
Data da deliberação: 16 de Fevereiro de 2004.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2005817961

CENTRALSOFT � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504530615; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscri-
ções n.os 6 e 11; números e datas das apresentações: 11 e 16/
20040302, 2/20040305 e 17/20040302.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O capital foi reforçado 25 060,11 euros, em dinheiro, e o seu ar-

tigo 3.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas; duas no valor nominal de 5500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios João Paulo Quaresma Henriques e João Manuel
Cordeiro Batalha; duas no valor nominal de 13 000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios João Francisco Santos Afonso e Mário
Jorge Pina Cabral; e outra no valor nominal de 6515,63 euros e uma
no valor de 6484,37 euros, ambas do sócio Rui Jorge Adrião Montez.

Cessação de funções de gerência, de João Paulo Quaresma Henriques
e João Francisco Santos Afonso.

Data: 23 de Dezembro de 2003. Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal de 6484,37 euros e outra no valor
nominal de 18 515,63 euros, ambas pertencentes ao sócio Rui Jorge

Adrião Montez, e outra no valor nominal de 25 000 euros, perten-
cente ao sócio Mário Jorge Pina Cabral.

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

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004621389

REIC II � TELEOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 505574144; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 3 e 4/20040305.

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

Cessação de funções de gerência, de Vítor Manuel Rodrigues Santana
Gonçalves e Maria Arlete da Silva Passos Santana Gonçalves.

Data: 1 de Julho de 2003. Causa: renúncia.
Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Julho de 2003. �

Gerente nomeado: Carlos Miguel Passos Santana Gonçalves.

Conferido e conforme.

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004621648

TÁXIS JARDIM DOS PASSARINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 958;
identificação de pessoa colectiva n.º 505018802; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 8, 10/20040305.

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

Cessação de funções de gerência, de Norberto Dias Ramalho.
Data: 26 de Fevereiro de 2004. Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º n.º 2, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Maria Pereira, 4,
1.º, frente, Casal de São Brás, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

Foi nomeado gerente, o não sócio Elias Francisco da Cruz de Jesus.

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

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004621672

NOTÁVELCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 505312395; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/20040302.

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

Cessação de funções de gerência, de João Carlos Alves Figueiredo.
Data: 5 de Fevereiro de 2003. Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor de 15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Pedro Miguel da Silva da Costa e Susana Maria Parreirinha Augusto.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, é desempenhada pelo sócio Pedro
Miguel da Silva da Costa, já nomeado gerente, sendo suficiente a as-
sinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

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

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2004621044

NADIDO �TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 506333566; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20040301.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 45 000 euros, em dinheiro, e os

seus artigos, 1.º, 2.º e 3.º, foram modificados, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NADIDO � Transportes Ro-
doviários de Mercadorias, Unipessoal, L.da, e tem a sua na Rua de Elias
Garcia, 39, freguesia de Falagueira-Venda Nova, concelho de Amadora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondendo a uma só quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia LUSOCONTROL Investments L.td

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

4 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003308911

AUTO CONTINENTE 2 � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 104;
identificação de pessoa colectiva n.º 503074101; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/30012004.

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

Deslocação da sede para a Rua das Fontainhas, 57, freguesia da
Falagueira-Venda Nova.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Gonçalves
Fernandes. 2004600292

AUTO CONTINENTE � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 14 103 identificação de pessoa colectiva n.º 501340122; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/30012004.

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

Deslocação da sede para a Rua das Fontainhas, 57, freguesia da
Falagueira-Venda Nova.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Gonçalves
Fernandes. 2004600284

LOTE P, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 962;
identificação de pessoa colectiva n.º 505029120; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20040303.

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

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

Conferido e conforme.

5 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004621486

MINIMERCADO O MOINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8451;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060186; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/20040304.

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

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

O seu capital foi reforçado com 2410$ em dinheiro, e o seu arti-
go 5.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio António Joaquim Gonçalves e ou-
tra de 2500 euros, pertencente ao sócio João Dias Tonel.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004621532

DUPLACASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 935; identificação de pessoa colectiva n.º 503399094; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20040304.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 19 de Fevereiro de 2004.

Conferido e conforme.

5 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004621516

CENTRO DE FISIOTERAPIA DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502794534; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20040304.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 11 de Fevereiro de 2004.

Conferido e conforme.

5 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004621605

OS FLECHAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 792/
19980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504104730; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20020506.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

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

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro, e o seu arti-
go 3.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel Sousa Fernandes
e Fernando Manuel Garcias Faustino.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2004638923

AZAMBUJA

A CASINHA � MODAS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 328/
19920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502846445; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040324.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção. � Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro 2004.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002842574

JACARÉ � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 621/
17072000; identificação de pessoa colectiva n.º 503956716;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
20040318.

Certifico que foi registada a cessação das funções do administrador
Alberto Yelin Leong, por renúncia, em 30 de Dezembro de 2003; e a
substituição do administrador, por cooptação, ratificada pela assembleia
geral. � Vogal: Marta Luísa Pratas Augusto, solteira, maior, residen-
te em Rua dos Apanhados, 26, Aveiras de Cima, Azambuja. � Data
das deliberações: 30 de Dezembro de 2003. � Alteração dos cargos
do conselho de administração: o vogal, Eurico José Rodrigues Augusto
passa a exercer funções de presidente e administrador delegado; o
presidente, Miguel António da Cruz Brito, passa a exercer as funções
de vogal. � Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002842582

CASCAIS

MONTE SOBRALINHO � CONSULTORIA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6704 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501750266;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/20040126.

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

Pela apresentação n.º 5/20040126.
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Administrador único: Pedro Infante de la Cerda Ribeiro da Cunha,

casado, Rua do Brasil, 1, Estoril.
Fiscal único: efectivo: Bernardo & Muralha, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, Rua de Tomás Ribeiro, 41, 3.º, Lisboa, repre-
sentada por António Bernardo, revisor oficial de contas; suplente: José

António Rodriguez Pedro Muralha,, revisor oficial de contas, casado,
Rua de Sampaio Bruno, 23, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Período: quadriénio 2001/2004.
Data da deliberação: 9 de Fevereiro de 2001

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005857416

ALVES & JORGE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6709 (Oeiras); inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 38/20031229.

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

Pela apresentação n.º 38/20031229.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005774448

D. E. C. � DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3470 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501743626;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 34 e 35/20030911.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 34/20030911.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Juvenal Augusto de Matos Sobral e José Manuel Tavares

Carrega. Causa: renúncia.  Data: 7 de Agosto de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma na titularidade de cada um dos sócios Manuel da
Conceição Dias e Conceição Ricardo Raimundo Dias.

Gerentes nomeados: ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005798436

ECOGRAFIA DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6056 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 20 e 21/20030926.

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

Pelo averbamento n.º 2, apresentação n.º 20/20030926.
Facto: cessação de funções de gerente
Gerente: Nuno José Freire Cardoso de Mira. Causa: renúncia.

Data: 9 de Setembro de 2003.
Pela apresentação n.º 21/20030926.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: a sócia Laura Sofia Consuelo Carrilo Schonburg.

Data: 9 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005771457
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DUETO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 681 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 47 e 48/20040109.

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

Pelo averbamento n.º 1, Of. apresentação n.º 47/20040109.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Pedro Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva. �

Causa: renúncia. Data: 7 de Novembro de 2003.
Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/20040109.
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua dos Tremoceiros, 104, Birre, freguesia e concelho de Cascais.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003251499

SUPER OBJECTIVO � MARKETING E RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 146 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504371789; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 36/20040109.

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

Pelo averbamento n.º 3, apresentação n.º 36/20040109.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Rui Manuel Sá Lago. Causa: renúncia. Data: 3 de Março

de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003251472

FERRAGENS E DROGARIA DA TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5863 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502689323;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 21/20040129.

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

Pela apresentação n.º 21/20040129.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria da Glória Rodrigues Recha, viúva, Praceta

de Viana do Castelo, lote 7, Pai do Vento, Alcabideche.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003251464

NOVA ONDA � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 642 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 34 e 35/20040109.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 34/20040109.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Maria Teresa Afonso Fernandes e Adelaide Maria Afon-

so Fernandes. Causa: renúncia. Data: 12 de Março de 2002.
Pela apresentação n.º 35/20040109.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o não sócio, Aníbal Evaristo Fernandes.
Data da deliberação: 12 de Março de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003251456

PONTO DE ENCONTRO DA AMOREIRA
SNACK-BAR E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9916 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503988502;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 22 e 23/20031010.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/20031010.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Luzia Helena Nascimento. Causa: renúncia. Data: 12 de

Agosto de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes aos sócios Eduardo António de Sousa Alexandre e
Álvaro António Antunes de Sousa.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam a cargo dos sócios, desde já, nomeados
gerentes e, para obrigar a sociedade, é necessária e suficiente a assina-
tura de qualquer um deles.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2002535370

SABURA � COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 079 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504452320; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 24/20030725.

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

Pelo averbamento n.º 1, Of. apresentação n.º 24/20030725.
Facto: cessação das funções de gerente.
Gerente: Maria de Magalhães Duarte Ferreira. Causa: renúncia.

Data: 7 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005890340

ELIANE CRISTINA RESENDE
LIMPEZAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 424 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 506097080; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 16/20030916.

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

Pela apresentação n.º 16/20030916.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005806374
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CONSULTÓRIO MÉDICO DR. ANDERSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9403 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503884219;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20030925.

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

Pela apresentação n.º 20/20030925.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005781371

MECANOPRÁTICA � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7816 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501482474;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 51/20030923.

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

Pela apresentação n.º 51/20030923.
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 23 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005787337

TERRAS DO LINHÓ � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8747 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503621412;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 16 e 17/20040126.

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

Pela apresentação n.º 16/20040126.
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Administrador único: José Roberto Fernando, casado, Avenida 25 de

Abril, 1097, 1, E, Cascais.
Fiscal único: efectivo: Sousa Santos & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º,
esquerdo, Lisboa, representada por José de Sousa Santos, casado, revi-
sor oficial de contas; suplente: Paulo Jorge Macedo Gambôa, solteiro,
maior, revisor oficial de contas, Praceta Manuel Faria, 4, 1.º, C, Ci-
dade Desportiva de Massamá, Queluz.

Período: triénio 2003/2005.
Data da deliberação: 30 de Outubro de 2003.
Pelo averbamento n.º 2, apresentação n.º 17/20040126.
Facto: mudança de sede.
Sede: Avenida de Aida, 25, sala 39, Estoril, freguesia de Estoril,

concelho de Cascais.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005861561

JOIN DATA � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
E AUDITORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 298 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 60 e 61/20031106.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 60/20031106.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Neves Coelho dos Santos. Causa: renúncia.

Data: 30 de Outubro de 2003.

Pela apresentação n.º 61/20031106.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o não sócio, Francisco Manuel Esteves Filipe,

divorciado, Urbanização das Tajadas, lote 48, Santo Isidoro, Mafra.
Data da deliberação: 30 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005762504

RAMOS & GAMA � INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 995 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505154633;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20031118.

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

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

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor
nominal de 50 000 euros cada, pertencentes uma ao sócio Jorge
Manuel Martins Gama, e outra ao sócio António Francisco da Silva
Ramos.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2000838596

PANIMARIMO � ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8735 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503730734;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 24/20040128.

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

Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: ano de 2004.
Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005861537

OS SILVINHAS � CERVEJARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4393 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502141921;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 6 e 7/20030915.

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

Alteração do contrato. � Passando a sociedade a reger-se pelos
artigos constante do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Os Silvinhas � Cervejaria, Snack-Bar,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 178, C, na
freguesia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
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delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto: cervejaria, snack-bar, mercea-
ria, produtos congelados de carne e peixe.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo
com objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence ao sócio Fernando Ferreira, que, desde
já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção para que
a sociedade fique validamente obrigada.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005792594

SOLPLAY � EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 377 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504076477; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 30/
20031230.

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

Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente: Mário Ferreira de Magalhães;

administrador delegado: Luís Alberto Henriques de Magalhães;
vogal: Maria da Purificação Fonseca Sangreman Henriques Magalhães.

Fiscal único: efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Justino Mendes dos Santos Romão, revisor oficial de
contas; suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de
contas.

Período: triénio 2004/2006.
Data da deliberação: 28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005819557

PANISOL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8734 (Cascais); averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e
data da apresentação: 23/20040128.

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

Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: ano de 2004.
Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005861529

CONFIGURAR � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6829 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502223260;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/20030204.

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

Pelo averbamento n.º 2, apresentação n.º 42/20030204.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António José Cabral de Oliveira Barbosa. Causa: renúncia.

Data: 19 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003125736

LOSANGLO � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9223 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503790087;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20040203.

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

Pela apresentação n.º 10/20040203.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2001141718

OLÍVIO ANTUNES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4168 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502038039;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 30/20030908.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005791679

ALVÍDEO CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4543 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502215534;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 37 e 38/
20021021.

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

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

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 12 500 euros, na titularidade do sócio José Manuel Ferreira
da Costa e outra do valor nominal de 3000 euros, na titularidade da
sócia Maria do Rosário Rodrigues Barroso Costa.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253919

SOCLÍNICA � SOCIEDADE CLÍNICA DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2470 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501271309;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20021219.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

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

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7432,12 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: sete de
947,72 euros cada, uma de cada um dos sócios, Maria do Rosário Vieira
Baptista, Vítor Manuel Ramos Vila Verde, Nuno Manuel Oliveira
Monteiro Guimarães, José Germano Rego Sousa, Ana Maria Oliveira
Batista de Sousa Vasconcelos Esteves, João Carlos Cabral Fernandes e
Manuel António Mendonça da Costa de Matos; e quatro de
199,52 euros cada, uma de cada um dos sócios, Carlos José Rodrigues
Ferreira Quaresma, Maria Beatriz Pereira da Silva Arraiano e Castro
Alves, José António Freitas Schueeberger de Atayde e Mário Fernandes
Garcia dos Santos.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253917

JIMBOLO � PANIFICADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1551 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500731683;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 33/20020726.

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

Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: João Armindo Aires, Olímpio Lima

Alves, Pedro Marques Costa; suplentes: Abel Silva Reis, Pedro Miguel
Santos Costa, Rua de Ipanema, lote 18, Bairro da Pedra, Tires.

Conselho fiscal: António Lopes Ribeiro, casado, Praceta de
Medeiros, bloco A, rés-do-chão, esquerdo, Cascais; Inácio & Almeida,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praceta de Mayer Garção,
6, São Pedro do Estoril, representado por José Manuel Almeida, ca-
sado, Rua de Maria Andrade, 43, rés-do-chão, Lisboa; Custódio Sousa
Mendonça; suplentes: José Martins Lampreia, revisor oficial de con-
tas, casado, Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa; Maria Rosá-
rio Santos Costa Patrício, casada, Rua de Ipanema, lote 17, Bairro da
Pedra, Tires.

Período: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 23 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253916

HLB � LISBOA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 910 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504094165;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20021021.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados o n.º 1 do artigo 2, e os n.os 1 e 2 do artigo 5.º, do

contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, lote 92,
freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 5.º

Capital social, prestações suplementares e suprimentos

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio
João José Ferreira de Oliveira Leitão;

b) Uma quota no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
H. L. B. Portugal � Auditores e Consultores, S. A.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 500 000 euros, nos termos e condições
que forem aprovados pela assembleia geral.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253914

COMEMORANDUM � SERVIÇOS DE COMEMORAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 050 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503483109;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 86/20020724.

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

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

guinte redacção:

3.º

O capital social é de 12 500 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas iguais, no valor de 6250 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Francisco António de Oliva Borges
de Mira e outra à sócia Isabel Leite de Castro Corrêa da Silva.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 1000253913

GUILHERME ANASTÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1109 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500360090;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20020723.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Abril de 1999.

Está conforme o original

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253912

ARTISTRADA � MUSIC MANAGEMENT
PRODUÇÃO E AGENCIAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 191 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505365928; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 16 e 17/20020722.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/20020722.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Patrícia Alexandra dos Santos Almeida Henriques.

Causa: renúncia. Data: 27 de Junho de 2002.
Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 103 � 3 de Maio de 20049658-(20)

nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Ricardo Miguel Luz
Caiado e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Claudina Elizabete Simões Figueiredo Caiado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já, ficam nomeados gerentes obrigando-se a sociedade com a assina-
tura de um gerente.

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

Está conforme o original

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253911

FERNANDO GARCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 029 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504766260;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20020827.

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

Pela apresentação n.º 9/20020827.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253910

TEPAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8887 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502645350;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 56/20020726.

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

Pela apresentação n.º 56/20020726.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Março de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000253909

M. G. B. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 799 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2000.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000253908

LIVIC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8067/
19930513 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503014524; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 41 e 42/20020723.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 41/
20020723. � Cessação das funções de gerentes.

Gerentes: José Tiago Rasquinha Manuel e Joaquim Manuel
Rasquinho. Data: 4 de Julho de 2003. Causa: renúncia.

Pela inscrição n.º 11, apresentação n.º 42/20020723.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Leandro Garcia Duarte de Sousa, casado, Rua da

Vitória, 30, A, Bairro do Grilo, Camarate.
Data da deliberação: 4 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000253907

BELVAU � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 678/
19981020 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504287931;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020926.

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

Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/20020926.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente: Alcibiades Marchão Belo,

casado, Rua do General Firmino Miguel, lote 12, 4.º, C, Lisboa;
vogais: Maria Lucília Vau de Matos Belo, casada, Rua de São Francis-
co Xavier, 26, Mem Martins; Isabel Maria Batalha da Costa Belo,
casado, Rua do General Firmino Miguel, lote 12, 4.º, C, Lisboa.

Fiscal único: Cristina Augusta Rocha Contreiras Cantante, solteira,
maior, Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, direito, Lisboa;
suplente: Silva Neves e Teresa Marques, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Joaquim Manuel da Silva Neves,
revisor oficial de contas, casado, Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º,
direito, Lisboa.

Prazo: quadriénio 2002/2005.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000253906

ARRANCEU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 077/
19990301 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503443352;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20030114.

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

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

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 250 000 euros, representado por duas quotas, sendo cada uma do
valor nominal de 125 000 euros, pertencendo uma a Tiago Marino
Consciência Silvestre e a outra a Hugo Marco Consciência Silvestre.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000253905

FISCALTEC � CONSULTORIA FINANCEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 299 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505883252; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20020628.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ana
Catarina de Sousa Pereira Colaço Pessanha, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Designação e sede

A sociedade adopta a denominação FISCALTEC � Consultoria
Financeira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amélia Rey
Colaço, 8, 5.º, direito, em Carnaxide.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o outsorcing de contabilidade, assim
como consultoria financeira, abrangendo a prestação de serviços na
área fiscal.

ARTIGO 3.º

Participação em outras sociedades

A sociedade poderá livremente adquirir participações como sócio
de responsabilidade ilimitada, bem como participações em sociedades
com objecto diferente do seu, reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social e participações

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondendo a uma quota de igual valor, pertencente
à sócia única Ana Catarina de Sousa Pereira Colaço Pessanha.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sócia única são exigíveis prestações suplementares até ao mon-
tante global de 1000 euros.

ARTIGO 6.º

Contratos da sócia com a sociedade

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre a sócia
única e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

ARTIGO 7.º

Da gerência

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
e número ímpar, designados pela sócia única.

2 � Fica, desde já, designada como gerente Ana Catarina de Sousa
Pereira Colaço Pessanha, casada, maior, natural de São Domingos de
Benfica, (Benfica), residente na Rua de Amélia Rey Colaço, 8, 5.º,
Direito.

3 � O exercício da gerência será ou não remunerado, consoante a
deliberação da sócia única, podendo consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 8.º

Competência da gerência

Aos gerentes são concedidos poderes para:
a) Praticar todos os actos de gestão necessários ao preenchimento

do objecto social;
b) Deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-

celho limítrofe;
c) Alienar ou onerar bens imóveis;
d) Alienar, onerar ou local estabelecimentos da sociedade;
e) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, aliená-

las ou onerá-las.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se para com terceiros com a intervenção de
um gerente ou de dois gerentes no caso da gerência ser plural.

ARTIGO 10.º

Da distribuição dos lucros

1 � Podem ser distribuídos lucros inferiores aos que sejam legal-
mente distribuíveis.

2 � A sócia única poderá deliberar a distribuição de lucros no de-
curso do exercício, observados os preceitos legais.

Disposições transitórias

ARTIGO 11.º

Negócios anteriores ao registo

1 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar na totalidade
o capital social da sociedade para fazer face às despesas correntes de
instalação e funcionamento da mesma.

2 � A gerência fica autorizada, desde esta data, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respec-
tivo objecto social, designadamente, a aquisição ou venda de quais-
quer bens móveis ou imóveis, contratação de trabalhadores, a abertura
e operação de contas bancárias, incluindo a requisição de livros de
cheques e a aquisição de valores mobiliários.

3 � Com o registo definitivo deste contrato, a sociedade assume
de pleno direito os direitos e obrigações decorrentes dos negócios
jurídicos celebrados pelo gerente, ao abrigo da autorização constante
do número anterior.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000253904

A. E M. A. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 468/
20020121 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505813483;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Tomás Manuel Araújo de Almeida, José Manuel Araújo de
Almeida.

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas, com a firma A.
e M. A. � Instalações Eléctricas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua do Vinagre, no lugar e freguesia de Colares,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste em instalações eléctricas industriais e
domésticas e manutenções eléctricas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam designados gerentes, ambos os sócios.

Disseram ainda os outorgantes:
Que, fica a gerência autorizada, mesmo antes do seu registo a le-

vantar, ainda que na totalidade o capital social depositado, para fazer
face a despesas de instalação e aquisição de equipamento, necessário
ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000253903

COSMÉTICA BOMPASTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 21 015 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/20040217.

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 Cosmética Bompastor, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Pinhal da Ermida, 25, Rebanque, freguesia de
Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.
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2 � Por deliberação da gerência, poderá a sociedade transferir a
sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir e encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação, em qualquer parte do terri-
tório nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comercialização de produtos, acessórios e mobiliário de cabeleireiro e
estética.

3.º

A sociedade pode adquirir, alienar ou onerar participações em so-
ciedades com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Carlos de Sousa
Fernandes e Fernanda Maria Frazão Bompastor.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já,
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, em todos os seus
actos e contratos, pela assinatura de um gerente.

3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente, em fian-
ças, abonações e letras de favor, respondendo pessoalmente pelos danos
que venha a causar à sociedade.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua divisão
é livre entre sócios, porém, a cessão de quotas a estranhos, depende
sempre do prévio consentimento da sociedade, à qual, fica reservado
o direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes
em segundo lugar.

7.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante do capital social.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas através de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência de, pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005535710

NICE TOUCH � LAVANDARIA, ENGOMADORIA
E ARRANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 058 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/20040212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação Nice Touch � Lavandaria,
Engomadoria e Arranjos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Machado
dos Santos, 256, rés-do-chão, direito, freguesia da Parede, concelho
de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços em
lavandaria, engomadoria e arranjos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros,
pertencente à sócia Verónica Félix Flores da Silva, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Maria Leonor Moura Silvestre Figueira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital, até montante de 20 000 euros, e estes poderão fazer
os suprimentos de que a sociedade carecer, nas condições deliberadas
em assembleia geral.

3 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade, mantém-se com os sobrevivos capazes e os her-
deiros do falecido ou representante legal do interdito ou inabilitado,
devendo os herdeiros ser representados por um de sua escolha, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com diferente, em agru-
pamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, bem como adquirir ou alienar acções, quotas ou
obrigações de outras sociedades e realizar sobre elas as operações que
se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de es-

tranhos, depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à
qual, é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade que será ou não remunerada, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os só-
cios, que, desde já, são designados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos e contratos com a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial;
c) Por oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) No caso de falência do titular da quota, judicialmente declarada;
e) Por incumprimento do respectivo titular, por qualquer forma,

das disposições do contrato social e das deliberações sociais.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro.

3 � O titular da quota de cuja amortização se tratar, não poderá
votar relativamente à deliberação sobre a amortização, excepto no
caso previsto na alínea a) do n.º 1.

4 � O valor da amortização será o que resultar do último balanço,
se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência.

Conferida, está conforme.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005534200

PROGRESSOPLASTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 057 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 46/20040212.
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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 PROGRESSOPLASTE � Indús-
tria e Comércio de Plásticos, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
Manuel Correia Lopes, Parque Empresarial Progresso, armazém n.º 18,
freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

2.º

1 � A sociedade tem por objecto: indústria e comércio de plásticos.
2 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá ad-

quirir participações sociais noutras empresas, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 30 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 18 000 euros, titulada e nome do sócio António Lopes
Simões Miguel, e duas iguais do valor nominal de 6000 euros, titula-
das uma em nome do sócio Mário Miguel da Silva Lopes, e outra em
nome do sócio António Miguel da Silva Lopes.

4.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, no todo ou em parte, usan-
do a sociedade em primeiro lugar o direito de preferência, e os sócios
em segundo lugar, quando se pretenda ceder a um estranho.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao identificado António Lopes
Simões Miguel, que, desde já fica nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005534161

AE E BE � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 056 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20040212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a denominação AEeBE � Serviços de
Restauração, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Infante, lote 11,
3.º, B, na vila, freguesia e concelho de Cascais.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para qualquer outro limítrofe, assim como a
criar e manter sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma
de representação, bem como escritórios ou outras formas de estabele-
cimento em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade é restauração, actividades turísticas e re-
creativas, organização de eventos, fornecimentos de catering,
consultoria à restauração e serviços similares.

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio José de Avilez Burnay Ereira; uma
de 1500 euros, pertencente ao sócio Diogo Sanches de Baena da Ban-
deira Ennes; e uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Frederico
Champalimaud Simões de Almeida.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a estranhos, sem prejuízo do disposto no
n.º 3, deste artigo, depende do consentimento da sociedade, que para
não a permitir tem de adquirir ou amortizar a quota, ou de a fazer
adquirir por outros sócios.

2 � São estranhos quaisquer terceiros à sociedade e aos seus sócios.
3 � A cessão de quotas entre sócios não depende do consentimen-

to nem da sociedade nem dos restantes sócios. Não depende, igual-
mente, do consentimento da sociedade a cessão de quotas a sociedade
denominada, directa ou indirectamente, pelo sócio cedente.

4 � A transmissão de quotas entre vivos, torna-se eficaz para com
a sociedade, logo que lhe for comunicada por escrito ou por ela reco-
nhecida, expressa ou tacitamente.

ARTIGO 5.º

Gerência da sociedade

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence a todos os sócios, que ficam, desde já,
nomeado gerentes.

2 � A sociedade, em todos os seus actos e contratos, obriga-se
pela intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � À sociedade fica reconhecido o direito de amortizar quotas
nos seguintes casos:

a) Quando seja feito o seu arrolamento, penhora, arresto, dada em
penhor, vendida em qualquer processo judicial, adjudicada em proces-
so contencioso ou dada em pagamento de dívidas;

b) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, falência
ou insolvência do sócio;

c) Quando em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens ou
simples separação de bens a quota não ficar a pertencer ao seu titular;

d) Quando em caso de partilha por morte a quota não ficar a per-
tencer ao cônjuge sobrevivo ou a herdeiros em linha recta;

e) Por acordo com os restantes titulares.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios e torna-

se eficaz mediante comunicação dirigida à pessoa por ela afectada.
3 � A amortização de quotas, salvo acordo expresso do interessa-

do noutro sentido e nos termos do artigo 235.º do Código das Socie-
dades Comerciais, será feita mediante depósito na Caixa Geral de
Depósitos, à ordem do interessado e de quem mais de direito.

ARTIGO 7.º

Suprimentos e prestações suplementares

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
250 000 euros, e poderão fazer suprimentos à sociedade, sempre que
ela deles venha a carecer, com ou sem juros e nas demais condições
a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Lucros de exercício

Os lucros apurados no final de cada exercício terão o destino que
for deliberado em assembleia geral, em consonância com as disposi-
ções legais aplicáveis.

ARTIGO 9.º

Dissolução

No caso de dissolução da sociedade e salvo deliberação em contrá-
rio, serão liquidatários os gerentes, que procederão à liquidação e par-
tilha, conforme tiver sido convencionado em assembleia geral e, na
falta de acordo, será todo o activo e passivo adjudicado ao sócio que
melhor proposta fizer.

ARTIGO 10.º

Participação em sociedades

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ou
agrupamentos de empresas, com o objecto social igual ou diferente
do seu.

Está conforme o original

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005539740
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ERNESTO MANO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 21 047 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20040227.

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 Ernesto Mano � Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede social na Rua de José Gomes Ferreira, 25,
2.º, frente, freguesia do Cacém, concelho de Sintra, podendo por sim-
ples deliberação da gerência, ser deslocada para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas, transferidas ou fechadas sucursais, agências, dele-
gações, ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a construção civil � estucador.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, e que pertence ao único sócio Ernesto da Conceição Martins
Mano.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
será exercida pelo sócio Ernesto da Conceição Martins Mano, fican-
do, desde já, nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

Declaração

Ernesto da Conceição Martins Mano, declara que não é sócio de
outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004881771

ERNESTO MONTEIRO & ALBINO ALMEIDA, CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 21 046 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ernesto Monteiro & Albino Almeida,
Construção e Reparação de Edifícios, L.da, e fica com a sua sede na
Rua n.º 2-T, lote 186, Dona Maria, freguesia de Almargem do Bispo,
concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como, criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em construção e obras públicas, reparação
de edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

3.º

O capital social é de 5000 euros, e está dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos, depende do consentimen-
to prévio da sociedade, a qual, terá em primeiro lugar e os sócios em
segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes, ambos os sócios.
§ 2.º Em caso algum, a gerência poderá vincular a sociedade em

actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente do
seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004881704

MUZANGALA � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3127 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500711453;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 28/20030910.

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

Pela inscrição n.º 27, apresentação n.º 28/20030910.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente: Alexandre Pereira;

vogais: José Maria Portela e Paula Alexandra da Costa Pereira.
Fiscal único efectivo: Ascenção, Gomes, Cruz & Associado, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Patrício Viriato
da Cruz, Rua do Dr. Faria de Vasconcelos, 5, 1.º, direito, Lisboa;
suplente: Manuel Gerardo Ascenção.

Período: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 27 de Maio de 2002.

Está conforme o original

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005750395

VAZ & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7960 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502916486;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20030910.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 32/
20030910.

Facto: deslocação de sede. � Rua de Rebelo da Silva, 26, freguesia
de Queijas, Oeiras.

Está conforme o original

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005784842

DIGITMARKET � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 730 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505046555; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 33 e 34/20030909.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 33/
20030909.

Facto: cessação de funções de administradora.
Administradora: Teresa João Cesário Cordeiro Simões. �

Causa: renúncia. � Data: 31 de Março de 2003.
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Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 34/20030909.
Facto: designação de administrador.
Administrador: Artur Carlos Gomes Loureiro.
Data da deliberação: 7 de Maio de 2003.

Está conforme o original

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005750409

ANDRADE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2115 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500020965;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20030909.

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

Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 2/20030909.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Agosto de 2003.

Está conforme o original

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005791776

AUTOVISION � SOCIEDADE COMERCIAL DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 029 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 506002233; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 33/20030908.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 33/
20030908.

Facto: deslocação de sede. � Praceta do Dr. Fonseca Benevides,
2, 4.º, esquerdo, freguesia de Porto Salvo, Oeiras.

Está conforme o original

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005867624

PATHOGENESIS PORTUGAL � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 390 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505197707; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 8/20030905.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 8/
20030905.

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Matthew John Gantz. � Causa: renúncia. � Data: 15 de

Agosto de 2003.

Está conforme o original

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005790346

INTERTAX � CONTABILISTAS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 223 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501585214;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 12/20030904.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foi alterado o artigo 2.º do contrato que passa a ter a seguinte

redacção:
ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Miraflores, na Avenida do General
Norton de Matos, 63-E, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula. 2005781738

EQUITOP � ACTIVIDADES HIPICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7887 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502895764;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; núme-
ros das apresentações: 32, 35, 36, 37, 38 ,39 e 40.

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

Averbamento n.º 1, inscrição n.º 1, apresentação 32/20030903:
Facto: Cessação de funções de gerente:
Gerente: Miguel Nuno Ralão Pereira Duarte;
Causa: renúncia;
Data: 28 de Janeiro de 2003.
Averbamento n.º 2, inscrição n.º 1, apresentação 35/20030903:
Facto: Cessação de funções de gerente:
Gerente: Manuel Maria Pinheiro das Neves Veloso;
Causa: renúncia;
Data 28 de Janeiro de 2003.
Inscrição n.º 7, apresentações 36, 37, 38 e 39/20030903:
Facto: alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 4.º;
Sócios  e quotas unificadas: l) Marco Paulo Saraiva Barros �

24 939,90 euros;
2) José Manuel Canedo de Mesquita Guimarães Trindade �

24 939,90 euros;
Capital: 49 879,80 euros;
Gerentes nomeados: os sócios Marco Paulo Saraiva Barros e José

Manuel Canedo de Mesquita Guimarães Trindade.
Averbamento n.º 3, inscrição n.º 1, apresentação 40/20030903:
Facto: Cessação de funções de gerente;
Causa: renúncia;
Data: 28 de Janeiro de 2003.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2004 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005899909

I. P. G. � INSTITUTO PORTUGUÊS DE GRAFOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 846 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504218670; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20030904.

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

Inscrição n.º 4, apresentação 43/20030904:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 8 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005781398

ORGANICARE � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 970 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505957264; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20030903.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 3, apresentação 9/20030903:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 13 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005899186

CRISTOVÃO & CRISTOVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3881/
800722 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501063218;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 411/20011218.

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

Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003171835

LEANDRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4373/
19870127 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501773517; inscrições n.os 3 e 4; números e datas das apresenta-
ções: 114/20020222 e 80/20030225.

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

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

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
250 000 euros e corresponde á soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 62 500 euros, pertencente ao sócio José Augusto Lean-
dro e uma no valor nominal de 187 500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Pedroso Simões.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros e corresponde á soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 125 000 euros, pertencente ao sócio José Augusto Lean-
dro e uma no valor nominal de 375 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Pedroso Simões.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003175644

JOAQUIM SILVA DIAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 935/
20030219 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 506241203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20030219.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe:
Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócio: Joaquim Silva Dias.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas, a sua firma é constituída pela denominação Joaquim Silva Dia �
Sociedade de Construções, Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada na
Rua da Horta Grande, 21, na freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de trabalhos de empreitadas de constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e é representado por uma quota do valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Silva Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Joaquim Silva Dias,
desde já designado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

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

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais,
e em agrupamentos complementares de empresas, com excepção,
porém, da sua participação noutras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, no âmbito da prossecução do
objecto social.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003174095

AGROBROKERS � INTERMEDIAÇÃO, REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 053/
20030321 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506515893;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20030321.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe:
Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Manuel Carlos Teixeira de Abreu;
Diogo Oliveira Neves Teixeira de Abreu;

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma AGROBROKERS � Intermediação,
Representação, Importação e Exportação de Produtos Agrícolas, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem sede na Rua da Mãe de Água, n.º 3, rés-do-chão,
letra A, Belas, concelho de Sintra, sem prejuízo de a gerência a poder
deslocar livremente dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a intermediação, representa-
ção, comercialização, importação e exportação de produtos agríco-
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las, bem como de quaisquer outros, sucedâneos ou complementares,
podendo exercer todas as actividades conexas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de 4900 euros e outra com o valor nominal de 100 euros, pertencen-
te aos sócios Diogo Oliveira Neves Teixeira de Abreu e Manuel Carlos
Teixeira de Abreu, respectivamente.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence aos gerentes nomeados, com
dispensa de caução, com ou sem remuneração conforme deliberado
em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade bastará a assinatura de
um gerente.

3 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores, nos
termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios é livre.
A estranhos ficará dependente do exercício do direito de preferência,
primeiro a favor da sociedade e em segundo lugar a favor dos sócios,
nas seguintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará, por escrito,
a sociedade da sua decisão, mencionando e identificando o respectivo
cessionário, o preço ajustado, a forma de pagamento e todas as de-
mais condições estabelecidas;

b) Nos quinze dias subsequentes àquela notificação reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade, onde se decidirá se a sociedade está ou
não em condições de adquirir, para si, a mencionada quota, pelo pre-
ço e condições que o cessionário adquiriria e que constam da notifica-
ção do sócio cedente;

c) Se for deliberado que a sociedade não pretende ou não pode
adquirir, para si, a referida quota, poderá outro sócio usar desse direi-
to de opção, nas mesmas condições que usaria a sociedade;

d) No caso de tanto a sociedade como os demais sócios não cedentes
não se pronunciarem no prazo indicado, de quinze dias, o sócio que
pretender ceder a sua quota poderá fazê-lo livremente, valendo aque-
le silêncio como renúncia ao direito de preferência que lhes assiste e
como consentimento ao negócio que o sócio cedente pretende.

2 � A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, a
oneração e a locação de estabelecimento está dependente da assinatu-
ra do gerente, não necessitando de deliberação dos sócios.

ARTIGO 7.º

Suprimentos-prestações suplementares

Por deliberação a tomar em assembleia geral, poderão os sócios
fazer suprimentos à sociedade e poderâo exigir-se prestações suple-
mentares até dez vezes o valor do capital social.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

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

a) Falência ou insolvência do sócio titular;
b) Cessão de quotas a estranhos, sem observância do disposto no

artigo 7.º;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
d) Venda ou adjudicação judiciais de quotas, ou qualquer outro pro-

cesso procedimento de que possa resultar a sua alienação judicial;
e) Morte, habilitação ou interdição do sócio titular;
f) Se o sócio no exercício dos seus direitos sociais exceder mani-

festamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes e
pelo fim social ou económico desses direitos;

g) Se por efeito de partilha em vida do sócio, seja por motivo de
divórcio, separação judicial ou qualquer outro, a quota possa ser
adjudicada a terceiros.

2 � O valor da quota amortizada será resultante do balanço ex-
pressamente realizado para o efeito.

3 � Se o sócio cuja quota é amortizada tiver algum débito à socie-
dade, este será descontado no valor a pagar.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência de, pelo menos quinze dias.

2 � Nas assembleias gerais os sócios poderão fazer-se representar por
quaisquer pessoas, desde que devidamente mandatadas para o efeito.

ARTIGO 10.º

Divergências

Surgindo divergências entre a sociedade e os sócios, e entre estes,
não poderão recorrer à via judicial sem que antes o assunto tenha
sido submetido à apreciação da assembleia geral.

Foi designado gerente: Diogo Oliveira Neves Teixeira de Abreu.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003210750

SINTRACAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 001/
19970616 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503926876;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 50/20030325.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi aditado o artigo 10.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A amortização de quotas será permitida no caso de morte,
interdição, declaração de falência ou insolvência do sócio titular, de
arresto, arrolamento, qualquer outro procedimento cautelar, ou pe-
nhora de quota e da cessão de quotas sem prévio consentimento da
sociedade.

2 � A amortização, salvo disposição imperativa em contrário, far-
se-á pelo valor da quota, segundo o último balanço aprovado, a pagar
em seis prestações iguais, com vencimentos semestrais sucessivos, após
a fixação definitiva da contrapartida.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003120378

RODRIGUES & RODRIGUES FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7341/
19920624 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502798254;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: Of. 40 e 41/20030319.

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

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

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros euros,
correspondente à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
1650 euros do sócio Miguel Pedro de Sá Viana Vidigal, duas de
1300 euros, uma de cada um dos sócios Cláudia Sofia Varudo Ribeiro
e Bruno Manuel Varudo Ribeiro, e uma de 750 euros do sócio Telmo
Xavier do Nascimento Freire.
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ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente em
actos de mero expediente e em actos e contratos cujo valor não ul-
trapasse os 5000 euros e com as assinaturas de dois gerentes nos de-
mais casos.

2 � Cabem nos poderes de gerência a aquisição de bens móveis e
imóveis, incluindo veículos automóveis.

3 � A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Gerentes designados: Cláudia Sofia Varudo Ribeiro, Bruno Manuel
Varudi Ribeiro e Telmo Xavier do Nascimento Freire.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2, inscrição n.º 4, apresentação Of. 40/

20030319 � Cessação de funções do gerente: José Manuel Batista
Bancaleiro, pçor renúncia em 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003158472

METALOTOLDOS � MONTAGENS DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 893/
20030203 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506425096;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 69/20030203.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe:
Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Joaquim Guedes Teixeira;
António José dos Santos;
Óscar Samuel Anselmo Esteves.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma METALOTOLDOS � Monta-
gens de Estruturas Metálicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de José
Galvão, 7, rés-do-chão, esquerdo, Queluz, freguesia de Queluz, conce-
lho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: montagem de estruturas metálicas,
toldos, lonas e telas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros, e está
dividido em três quotas iguais, no valor nominal de 1667 euros, pertencen-
tes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dela, activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Joaquim
Guedes Teixeira, desde já designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição ou
reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, porém, as ces-
sões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios, depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o di-
reito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002 � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003125418

CAMPOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4926 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501551867;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 17 e Of. 16/20030911.

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

Foi alterado o artigo 7.º do dontrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas de dois gerentes.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1, inscrição n.º 18, apresentação Of. 16/

20030911:
Facto: cessação de funções de gerentes:
Gerentes: Ismael Rodrigues Paz e Maria de Lurdes Brito Gouveia

Paz;
Causa: renúncia;
Data: 6 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005798150

LA MOLA, JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 909 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505897130; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: Of. 31/20030910.

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

Averbamento n.º 1, inscrição n.º 1, apresentação Of. 31/20030910:
Facto: cessação de funções de gerente:
Gerente: Ana Cristina Gomes Machado;
Causa: renúncia;
Data: 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005793280

PINTOS & DURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 080/
20011109 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505675331; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 10 e 11/20030320.

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

Averbamento n.º 1, inscrição n.º 1, apresentação 10/20030310 �
Cessação de funções do gerente: João Carriço do Canto Duro, por
renúncia em 6 de Fevereiro de 2003.

Inscrição n.º 4, apresentação 11/20030320:
Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: José Carlos Cerqueira Pinto;
Data: 6 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003 � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000980961

PASTELARIA VERA CRUZ DE CAXIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3480 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500568570;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 103 � 3 de Maio de 2004 9658-(29)

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 3; números e datas das apresentações: 13/20030901 e 5/
20031216.

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

Averbamento n.º 2, inscrição n.º 1, apresentação 13/20030901:
Facto: cessação de funções de gerente:
Gerente: António Augusto Umbelino dos Santos;
Causa: renúncia;
Data: 1 de Setembro de 2003.
Averbamento n.º 1, inscrição n.º 3, apresentação 5/20031216 (Com-

plementar):
Facto: cessação de funções de gerente:
Causa: renúncia;
Data: 1 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003 � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005780723

SEGREDOS DO SUDOESTE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 477 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506064573;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 72/20030403.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 16 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galrito.
2005784869

SIMOGÁS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 068/
20030327 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501402276;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 57/20030327.

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

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

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SIMOGÁS � Comércio e
Distribuição de Gás, L.da, fica a ter a sua sede social na Travessa da
Tapada, 1, vila e freguesia do Algueirão, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
59 855,74 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no va-
lor nominal de: 29 927,87 euros, cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Hélder Jorge Neves Simões e Paulo Alexandre Neves
Simões.

ARTIGO 5

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
Hélder Jorge Neves Simões e Paulo Alexandre Neves Simões, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003121250

ATLAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4774/
19880210 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501934839;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 40/20030311.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 5.º (n.º 2) do contrato social, que passa a ter

a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 �As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e 10 000 acções.

2 � As acções poderão ser escriturais ou tituladas, nominativas ou
ao portador e serão reciprocamente convertíveis, correndo por con-
ta do accionista as despesas de conversão.

3 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, poden-
do contudo, as assinaturas ser apostas por meio de chanchela.

4 � Na subscrição dos aumentos de capital em dinheiro, os accio-
nistas têm direito de preferência, relativamnente à categoria e na
proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos montantes
reservados à subscrição pública pela assembleia geral.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2003273174

DHV FBO � CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8775 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501216103;
inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 40/20040115.

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

Foi alterados o artigo 1.º, n.º l, do contrato, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 � A sociedade adopta a firma DHV FBO � Consultores, S. A.,
e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposi-
ções legais aplicáveis.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005845841

WESTGATE � BASE DE DADOS, INFORMAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 986 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505208326; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/
20040115.

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

Inscrição n.º 2, apresentação 38/20040115:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação de contas: 20031219.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2005039446
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ENERDINÂMICA � CONSULTORIA E SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 830 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506263061;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20030217.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
José Manuel da Palma Oliveira; Paulo Jorge da Silva Curto; e Luís

Filipe dos Santos Paulo Antunes;
Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENERDINAMICA � Consultoria e
Soluções Energéticas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Almirante
Sousa Dias, 4-B, freguesia e concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
Consultoria, estudos e projectos de engenharia em Portugal e es-

trangeiro;
Gestão e planeamento de projectos e empreendimentos;
Desenvolvimento e comercialização de software;
Formação profissional nas áreas de ambiente, energia e qualidade;
Comercialização, aluguer e representação de equipamentos indus-

triais, informáticos e gestão energética;
Gestão e tratamento de resíduos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5001 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal
de 1667 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Manuel da
Palma Oliveira e Paulo Jorge da Silva Curto, que ficam desde já no-
meados gerentes, sendo apenas necessária a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do direi-
to de preferência, em primeiro lugar e os sócios em segundo, a exer-
cer nos termos legais.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando recaia sobre a quota penhora, arresto ou arrolamento e

ainda, por qualquer outro motivo, tenha de proceder-se à sua venda
judicial ou arrematação em processo judicial, administrativo ou fiscal;

b) Por acordo com o seu titular.
Nos casos de amortização previstas na alínea a) supra, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do balanço especialmente elaborado para o efeito, com referência à
data do facto que der lugar à amortização.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003192794

BRELLER � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 039 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502433213;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20040203.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o corpo do artigo 1.º, artigos 2.º, 3.º e 7.º do contrato

social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de BRELLER � Investimentos e
Participações, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Tenente Coronel
José Pessoa, 13, Outeiro da Vela, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção civil, .consultoria, direc-
ção, coordenação, fiscalização de projectos e obras, compra e venda
de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, prestação de servi-
ços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 4000 euros na titularidade do sócio Abel Augusto Freitas Toller
e outra do valor nominal de 1000 euros na titularidade da sócia Irene
Mahle Toller.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a três vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá vir a ad-
quirir participações em sociedades com objecto igual ou diferente do
por ela exercido ou em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003145699

JMBC � ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9083 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503306460;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20031230.

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

Apresentação 3/20031230:
Facto: dissolução;
Prazo para liquidação: seis meses a partir de 10 de Dezembro de 2003;
Liquidatários: os gerentes.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005823627

MOTA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 287 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500197873;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 20 e 21/20030903.

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

Averbamento n.º 2, Apresentação Of. 20/20030903:
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: David Fernandes de Brito;
Causa: renúncia;
Data: 23 de Junho de 2003.
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3750 euros
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e outra de 1250 euros, ambas pertencentes ao sócio João Abel Cruz
Almeida.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes designados em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio João Abel Cruz
Almeida.

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

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005898651

AZPLOT � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 399 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504995790; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 57/20040205.

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

Averbamento n.º 2, apresentação 57/20040205:
Facto: mudança de sede;
Sede: Rua do Chafariz, 147-A, Bicesse, freguesia de Alcabideche,

concelho de Cascais.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005846651

CENTRO DE FISIOESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3145 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501557741;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 40/20031125.

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

Apresentação 40/20031125:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005780839

LAS NÓRIAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 342 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505422050; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 38 , 42 e 45/20031031.

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

Averbamento n.º 1, apresentação Of. 38/20031031:
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Fernando Miguel Ramos Isaías Andrés;
Causa: renúncia;
Data: 25 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados o artigo 3.º e n.º 3 do artigo 4.º do contrato soci-

al, que passam a ter seguinte redacção:

3.º

O Capital social integralmente realizado em dinheiro é de
600 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma quota de
360 000 euros, pertencente à sócia MADRILISBOA � Construção,
Compra e Venda de Propriedades, L.da, uma quota de 150 000 euros,

pertencente à sócia 218 � Investimentos Imobiliários, L.da, e uma
quota de 60 000 euros, pertencente à sócia ARVISE HOLDINGS LLC.

4.º

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a não sócia Celma Cristina
Ramos Isaías Andrés de Almeida, atrás identificada.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005811785

KAPOTAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 831 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 506224864; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 43 e 44/20030724.

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

Averbamento n.º 1, apresentação Of. 43/20030724:
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Kari Juhani Ylipaavalniemi;
Causa: renúncia;
Data: 3 de Julho de 2003.
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados o artigo 3.º e n.º 3 do artigo 4.º do contrato so-

cial, que passam a ter seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
20 000 euros do sócio Joni Peter Ylipaavalniemi e outra de 5000 euros
da sócia Sinikka Anneli Ylipaavalniemi.

ARTIGO 4.º

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Sinikka Anneli
Ylipaavalniemi.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005841730

BAÍA DE CASCAIS � URBANIZAÇÕES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 177 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501925643;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030902.

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

Apresentação 3/20030902:
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais;
Conselho de administração: presidente: Maria da Conceição Tavares

da Silva Soares Coruche, casada, residente na Rua de Henrique de Seixas,
2, Cascais;

Vogais: António Manuel Tavares da Silva Soares, divorciado, resi-
dente na Praceta das Nogueiras, casa l, Condomínio das Nogueiras,
Torre, Cascais;

João Luís Soares Luz Coruche, solteiro, maior, residente na Aveni-
da das Comunidades Europeias, lote S, 4.º, B, Cascais;

Conselho fiscal: presidente: Lampreia & Viçoso, Sociedade de re-
visores Oficias de Contas, com sede na Rua da Conceição, 85, 1.º,
esquerdo, Lisboa, representada por José Martins Lampreia, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua do Tenente Valadim, 5, l.º,
D, Cascais;

Vogais: Afonso Luís Fernando Soares Coruche, solteiro, maior,
residente na Rua de Henrique de Seixas, 2, Cascais;
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Marta Maria Soares Luz Coruche, casada, residente na Rua de Cos-
ta Pinto, 142, Paço de Arcos;

Suplente: Donato João Lourenço Viçoso, solteiro, maior, residente
na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa;

Período: triénio 2003/2005;
Data da deliberação: 30 de Março de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005780782

O MONTE ALENTEJANO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9093 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503784079;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030908.

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

Apresentação 2/20030908:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da deliberação: 13 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005781754

GIL & LOPES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 512 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503886830; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 97, 99 e 101/20030620.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 97/20030620:
Facto: cessação de funções de gerentes;
Gerentes: Gonçalo Luís Ornelas Cabral Gomes Lopes, António Ma-

nuel dos Anjos Oliveira e Fernando Sérgio Machado de Amorim Gil;
Causa: renúncia;
Data: 20 de Janeiro de 2003.
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 4.º e 7.º do contrato social, que passam

a ter seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de
24 000 euros, pertencente à sócia DESPORNÁUTICA � Importa-
ção e Exportação, L.da, e duas quotas de igual valor nominal de
3000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Gonçalo Luís
de Ornelas Cabral Gomes Lopes e Fernando Sérgio Machado de
Amorim Gil.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, é exercida pelos não
sócios, Maria Fernanda Oliveira Garcez Rodrigues, casada, e Carlos de Oli-
veira Marneffe Garcez, solteiro, maior, ambos residentes na Rua do Te-
nente Espanca, 31, 8.º, em Lisboa, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
incluindo os de aquisição, alienação e oneração de bens móveis ou
imóveis, com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005791865

STORA ENSO PORTUGAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 676 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 502091053; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e averbamento
n.º 1 à inscrição 9 e inscrição n.º 12; números e datas das apresen-
tações: 48/20030611, 23/20031124 e 49/20030611.

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

Averbamento n.º 2, apresentação 48/20030611:
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Sven Von Holst;
Causa: renúncia;
Data: 30 de Março de 2003;
Averbamento n.º 1, apresentação 23/20031124 (Complementar):
Facto: cessação de funções de gerente;
Causa: renúncia;
Data: 31 de Março de 2002;
Apresentação 48/20030611:
Facto: nomeração de gerentes:
Gerentes nomeados:
Petri Olavi Wager, casado, residente em Flat3, 32 Evelyn Gardens,

London SW3BJ, Inglaterra;
Jan Walter Cappelen, casado, Heirefeldplatz 21, 40468 Dusseldorf,

Alemanha.
Data da deliberação: 25 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005842850

GOMREAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7801 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503302767;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20040205.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 11/20040205:
Facto: mudança de sede;
Sede: Rua de Mário Clarel, lote 3, 1.º, Pampilheira, freguesia e

concelho de Cascais.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005518867

CANHOTO & PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4230 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501075739;
inscrição n.º 9; número da apresentação: 9.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 9.º ao contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 300 000 euros, está integralmente realizado
em numerário, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de 105 000 euros, do sócio Josué Nazaré Canhoto;
Uma de 105 000 euros, da sócia Maria de Jesus Portela;
Uma de 22 500 euros, da sócia Paula Cristina Portela Canhoto Pires;
Uma de 22 500 euros, do sócio Manuel António Pires;
Uma de 22 500 euros, da sócia Maria da Natividade Portela Canhoto;
Uma de 22 500 euros, do sócio Jorge Manuel Louro dos Santos.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal na proporção das respectivas quotas, até ao montante de vinte
vezes o capital social.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005849863
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ADGER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 515 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504650947;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030716.

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

Facto: recondução dos membros do conselho de administração e de
fiscalização;

Período: triénio 2003/2005;
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005897868

TYCO HEALTHCARE PORTUGAL, PRODUTOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 530 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503413410; inscrições n.os 13 e 14; números e data das
apresentações: 35 e 36/20030930.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi aditado o artigo 16.º ao contrato soocial, que passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

O exercício da sociedade terá início no dia 1 de Outubro de cada
ano e terminará no dia 30 de Setembro do ano seguinte:

Apresentação 6/20030930;
Facto: nomeação de revisor oficial de contas:
Revisor oficial de contas: «Belarmino Martins, Eugênio Ferreira &

Associados», Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por António
Alberto Henriques Assis, revisor oficial de contas, casado, residente
na Avenida de Manuel da Maia, 11, 1.º, Lisboa, ou César Abel
Rodrigues Gonçalves, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de Bernardo Santareno, 27, Casais de Mem Martins, Rio de Mouro.

Data da deliberação: 21 de Julho de 2003.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005747998

LUCIANO MENDES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 183 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506017079;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/20031029.

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

Apresentação 41/20031229:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da deliberação das contas: 3 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005822914

CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2582 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501347453;

inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 83 e 84/
20031119.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio de móveis, decorações, lou-
ças, adereços, vergas, brinquedos, roupas, artesanato, papelaria,
artigos didácticos, máquinas ou utilidades domésticas, antiguidades,
gestão de bens imóveis, próprios e alheios.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 450 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 225 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005809926

IMOBILIÁRIA � TERRA SELVAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9912 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503988472;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/20030930.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 24/20030930:
Facto: mudança de sede:
Sede: Avenida das Tílias, lote 47, 1.º, A, Jardins da Parede, Parede,

freguesia de Parede, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005747947

ELECTRIMECA � ELECTRICIDADE E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1058 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500091960;
inscrição n.º 4; númerose data da apresentação: 27/20030903.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 2.º do contrato soocial, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: concepção, fabrico, montagem, ma-
nutenção e reparação de bombas e compressores, de instalações
electromecânicas, incluindo equipamentos de controlo de processos
industriais, e de instalações técnicas especiais, nomeadamente insta-
lações eléctricas, de canalizações (água, gás e esgotos) e sistemas de
aquecimento, ventilação, refrigeração ou climatização em edifícios.
Trabalhos de captação, adução e abastecimento de água.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005899950

PLASTILUX � PLASTIFICAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6546 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502183667;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 49/20030926.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 49/20030916:
Facto: cessação de funções de gerente:
Gerente: Amália Maria Morgado Vaz Araújo;
Causa: renúncia;
Data: 12 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005738964

B. BRAZ, DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 368 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504142372; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20030930.

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

Apresentação 16/20030930:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 10 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005747874

TEGE � GESTÃO E TÉCNICA COMERCIAL S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 745 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500281092; inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 7/
20030716.

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

Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: José Luís Pereira Alves da Silva, solteiro, maior, resi-

dente na Rua dos Castanheiros, Quinta da Marinha, Vila 111, Cascais;
Vogais:
Henrique de Polignac Mascarenhas de Barros, solteiro, maior,

residsente na Rua de Domingos Sequeira, 27, P-3, Lisboa;
António José Ventura de Andrade, casado, residente na Rua de

Plácido de Abreu, 8, 5.º, direito, Miraflores, Algés;
Luc Givord, solteiro, maior, residente em Kluenenfeldstrasse, 15-

A, Birsfelden, Suíça;
Maria José Valente Damásio, solteira, maior, residente na Rua de

Hintz Ribeiro, 9, 1.º, esquerdo, Queijas, Oeiras;
Fiscal único:
Efectivo: Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º,
direito, Porto, representada por José Oliveira Moreira, revisor oficial
de contas;

Suplente: Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, revisor oficial de con-
tas, casado, residente na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito,
Porto;

Período: triénio 2003/2005;
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005897876

LUNARODA � SERVIÇOS DE ESTAFETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 729 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505745054; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 78/
20031229.

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

Apresentação 78/20031229:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 27 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005784290

TEIXEIRA MURTA & FILHOS � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2886 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 11 e 12/20030723.

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

Averbamento n.º 1, aperesentação 11/20030723:
Facto: cessação de funções de gerente:
Gerente: Antrónio Manuel Marques Teixeira da Costa Murta;
Causa: renúncia;
Data: 30 de Abril de 2002.
Apresentação 12/20030723:
Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: o sócio António Teixeira da Costa Murta;
Data da deliberação: 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2000830250

SCOTIA WHITE LIMITED

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7262 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 980071496;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20030911.

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

Aperesentação 21/20030911:
Facto: encerramento da representação;
Data: 8 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005798185

218, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 208 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505286033; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 30 e 31/20031031.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 30/20031031:
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Miguel de Almeida;
Cauusa: renúncia;
Data: 13 de Outubro de 2003.
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e n.º 3 do 4.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 130 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas, uma quota de 127 400 euros, perten-
cente à sócia BRITANIA GROUP LLC, e uma quota de 2600 euros, per-
tencente à sócia WOBURN � Investimentos Imobiliários Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a não sócia CelmaCristina
Ramos Isaías Andrés de Almeida, atrás identificada.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005811122

M. J. S. BAPTISTA � CARDIOLOGIA E MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8807 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503639656;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20031120.

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

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

guinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é 5000 euros
e está dividido nas seguintes quotas, uma de 1246,99 euros (bem co-
mum do seu dissolvido casal) e outra de 2506,02 euros (bem próprio),
ambas tituladas em nome da sócia Marina de Sousa Pinto Soares
Baptista, e outra quota do valor nominal de 1246,99 euros (bem co-
mum do seu dissolvido casal), titulada em nome do sócio José Manuel
Pereira da Silva Baptista.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005838160

JMCUNHA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8939 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503746258;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20040109.

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

Apresentação 17/20040109:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 27 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005813109

CÂNDIDO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5466 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502575778;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/20040109.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 2.º (corpo) e 3.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste no fabrico, montagem, re-
paração, manutenção e comercialização de estruturas metálicas e
serralharia civil em ferro, aço, cobre, suas ligas em urbanizações,
património protegido, instalações electromecânicas e outras
infraestruturas, importação e comercialização de portas e automa-
tismos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
170 000 euros, correspondente à soma de três quotas: uma de

39 235 euros, pertencente ao sócio João Dias Cândido; uma
de126 635 euros, pertencente à sócia Henriques, Coelho & Filha �
Empreendimentos Urbanos, L.da, e outra de 4130 euros, pertencente
ao sócio Vasco Miguel Costa.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005846147

A CASA DA QUINTA, CAFETARIA PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5745 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502648295;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20030903.

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

Apresentação 2/20030903:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005899127

AVALIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2973 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501518231;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20030929.

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

Apresentação 10/20030929:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005746029

NUNO CAVACA & FILHOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 219 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504120557;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20040129.

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

Apresentação 29/20040129:
Facto: dissolução;
Prazo para as liquidação: três anos a partir de 26 de Janeiro de 2004;
Liquidatário: Nuno de Sousa Cavaca.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005531022

LUÍS MIGUEL DE SOUSA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 597 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506124088;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20040129.

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

Alteração do contrato:
Passando a sociedade a reger-se pelos artigos constantes do seguin-

te contrato:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Miguel de Sousa, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Travessas, lote 1, Bairro do Moinho, Mato-
Cheirinho, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.
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2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode
a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto impressão e tipografia offset.
2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-

ponsabilidade limitada, em sociedades com o 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 três quotas, uma de 3000 euros
do sócio Luís Miguel Tomaz de Aquino de Sousa, uma de 1750 euros
do sócio Luís Manuel Marques da Silva e uma de 250 euros do sócio
Pedro Jorge do Nascimento de Sousa.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
gerentes designados em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade fica obrigada com assinatura dos três gerentes.

ARTIGO 6.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005531030

ESTORIL-SOL IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7035 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503045438;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 21/20031128.

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

Apresentação 21/20031128;
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: Mário Alberto Neves Assis Ferreira, separado judicial-

mente de pessoas e bens, residente na Praça de José Teodoro dos
Santos, Estoril;

Vogais:
António José de Melo Vieira Coelho, casado, residente na Praça de

José Teodoro dos Santos, Estoril;
Miguel António Dias Urbano de Magalhães Queiroz, casado, resi-

dente no Edifício do Hotel Estoril-Sol, 16.º, Estrada Marginal, Cascais;
Vasco Esteves Fraga, casado, residente na Praça José Teodoro dos

Santos, Estoril;
Amorim Imobiliária, S.G.P.S., S. A., com sede na Rua de Meladas,

380, Mozelos, Vila da Feira, representada por Jaime Eduardo Lamego
Lopes, casado, residente na Rua do Infante Santo, 33, 4.º, A, Porto;

Fiscal único:
Efectivo: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, com sede na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa,
representada por José Martins Lampreia, revisor oficial de contas;

Suplente: Donato João Lourenço Viçoso, revisor oficial de contas,
residente na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa;

Período: triénio 2003/2005.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005811378

HOTEL PARIS, SOCIEDADE HOTELEIRA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1414 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 500605890; inscrições n.os 12 e
13; números e data das apresentações: 26 e 27/20030317.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º e 3.º e aditado o artigo 11.º do con-

trato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Hotel Paris, Sociedade Ho-
teleira e Turística, L.da, e tem a sua sede na Avenida Marginal, 7034,
7034-A e 7034-B, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 399 038,32 euros, está integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 199 519,16 euros cada, pertencentes, uma cada uma das sócias
AZIPEG � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., e
RASHUL � Investimentos, Participações e Gestão, S. A..

ARTIGO 11.º

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

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003260358

CEA � SERIGRAFIA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6857 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502985593;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/20040115.

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

Apresentação 36/20040115:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005819352

GUFI � FONTES E REPUXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 027 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505861453;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20030905.

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

Apresentação 6/20030905:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 20 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005790311

EUROBOOK � GESTÃO DE ARQUIVOS
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 518 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
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n.º 505451883; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 46/
20031125.

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

Apresentação 46/20031125:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005887307

ÁREA FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 829 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503501662;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/20031103.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Área Farmacêutica, L.da, e
tem a sua sede em Cascais, na Avenida da Nossa Senhora do Rosário,
1212, freguesia e concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005766259

BEST PRACTICES CONSULTING � CONSULTORES
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 138 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505812606; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 69 e 70/20030916.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 69/20030916:
Facto: cessação de funções de gerernte;
Gerente: Ana Luzia Cezario Esteves Courinha Vassalo
Causa: renúncia;
Data: 4 de Setembro de 2003.
Apresentação 70/20030916:
Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: o não sócio Miguel de Campos Courinho Vassalo;
Data da deliberação: 20030904.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005819204

HERVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 460 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504180592;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20040203.

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

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

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 190 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor nominal de

1 496,39 euros e outra do valor nominal de 95 403,61 euros, do só-
cio Hervé Marie Cornemillot, sendo a primeira bem próprio, uma de
47 500 euros, da sócia Maria Leonor Campos de Lima Damásio
Cornemillot e uma de 45 600 euros, do sócio Gilles François
Cornemillot.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005537225

LEMATUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DA PRAIA DAS SALEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2620 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501367675;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 22; números e data das apresentações: 65,
67 e 68/20040205.

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

Averbamento n.º 1, apresentações 65 e 66/20040205:
Facto: cessação de funções de gerentes:
Gerentes: Rodrigo Venâncio Ferreira, António Saraiva Pinto da

Costa e Maria Isabel Nobre de Figueiredo Pinto da Costa;
Causa: renúncia;
Data: 16 de Janeiro de 2004.
Averbamento n.º 2, apresentação 67/20040205:
Facto: cessação de funções de gerente:
Gerente: António Saraiva Pinto da Costa;
Causa: renúncia;
Data: 16 de Janeiro de 2004.
Apresentação 68/20040205:
Facto: nomeação de gerentes:
Gerentes nonmeados.
Mark Mcfadden, casado, residente em Matos Morenos, lote 3, Luz,

Lagos;
Richard Oliver Evans, casado, residente no Parque da Floresta, A-

89, freguesia de Buders, Vila do Bispo;
Custódio Manuel Milhano Coelho, divorciado, residente na Quinta

do Amparo, lote I, 4.º, A, Portimão.
Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2004.

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

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004835478

GODINHO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 007 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20040123.

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 Godinho & Esteves, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Esteves Pires, Casal

dos Grilos, em São Miguel das Encostas, freguesia de Carcavelos, con-
celho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res, designadamente café-restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.
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2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, não podendo o casal assinar em simultâneo.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005861340

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO MOURAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 850/690214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456844; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/20031127.

Certifico que, foi registado:
Deslocação de sede: Avenida da Igreja, 54, 3.º, esquerdo, freguesia

do Campo Grande, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253802

AUTO TÁXIS MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 929/19670531; identificação de pessoa colectiva

n.º 500516618; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 111/
20020103.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corresponde
a soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma em comum e
sem determinação de parte ou direito das sócias Maria de Lourdes da
Fonseca Campos Oliveira Santos, Maria de Fátima Campos de Oli-
veira Santos de Sttau Monteiro, Ana Paula Campos de Oliveira San-
tos Borges de Carvalho, Maria Alexandra Campos de Oliveira Santos
e Maria Manuel Campos de Oliveira Santos.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253801

ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA & PIEDADE NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 597/19670315; identificação de pessoa colectiva n.º 500497540;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 170/20011220.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, e alteração parcial do contrato;
Artigo modificado: 4.º;
Termos da alteração:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Ana Maria
Mateus de Oliveira Horta Nova e Maria Antónia Soares Portela Alves.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253800

BAR JAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 812/19701230; identificação de pessoa colectiva n.º 500041040;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
20030127.

Certifico que, foi registado:
Deslocação de sede para a Rua de António Saúde, 16-F, freguesia

de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000972284

AUTO MOURAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 850/690214; identificação de pessoa colectiva n.º 500456844;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 75/20011130.

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 corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma
de cada um dos sócios.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327305
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AUTO TÁXIS AMARANTE & FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 082/19680904; identificação de pessoa colectiva n.º 500510822;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 13/20040115.

Certifico que, foi registado:
Designação de gerente em 26 de Dezembro de 2003:
António Aires Carvalho de Andrade.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005422940

BLT � BIERMANN LOGÍSTICA E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 010/19680819; identificação de pessoa colectiva n.º 500956278;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 5/20040127.

Certifico que, foi registado:
Dissolução e designação de liquidatário:
Data: 17 de Novembro de 2003;
Liquidatário: Jens Kock, residente na Estrada da Torre, 100, Edifí-

cio Cascais, Atrium, apartamento 502, Cascais.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 17 de Novembro de

2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2004310839

BLT � BIERMANN LOGÍSTICA E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 010/19680819; identificação de pessoa colectiva n.º 500956278;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 1/
20031125.

Certifico que, foi registado:
Cessação das funções de Nuno Miguel da Silva Borges, por renún-

cia em 24 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2004310758

BAR JAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 812/19701230; identificação de pessoa colectiva n.º 500041040;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 14/20031021.

Certifico que, foi registado:
Alteração parcial do contrato:
Artigo modificado: 3.º;
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
49 879,80 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma no valor nominal de 39 903,84 euros, da sócia Maria Lucília
Rebelo de São José Ribeiro; e

Uma no valor nominal de 9975,96 euros, da sócia Maria Cecília
Alves Pisco.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005948730

ALVEIRÃO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO VALE GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 811/790622; identificação de pessoa colectiva

n.º 500763070; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
20031128.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens que constituem o activo, é de 50 000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas:

Uma de 22 000 euros, do sócio Rogério Nuno Faria Vieira;
Uma de 12 500 euros, do sócio Luís Filipe Faria Vieira;
Uma de 5000 euros, do sócio Primitivo Marques;
Uma de 4000 euros, do sócio Renato Faria Vieira;
Uma de 3500 euros, do sócio João António Faria Vieira;
Uma de 2000 euros, do sócio Carlos Manuel Roseiro de Campos; e
Uma de 1000 euros, do sócio Afonso Carlos Neves Vieira.

Disseram ainda os primeiro, segundo, terceiro e quarto, sexto e
sétimo outorgantes:

Que a importância subscrita no presente aumento de capital deu já
entrada.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327330

ANTÓNIO GARCIA LAMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 195/19790206; identificação de pessoa colectiva n.º 500829500;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20021023.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 1.º e 3.º:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma António Garcia
Lameiras, L.da, tem a sua sede em Lisboa, no Largo de Álvaro Andrade,
lote 22, Zona J, Bairro Novo de Chelas, freguesia de Marvila.

3.º

O capital social, integralmente realizado de 5000 euros, e integral-
mente realizado em dinheiro e nos diversos valores do activo, e
corresponde á soma de três quotas: uma de 2500 euros da sócia Rosa
Maria Ferreira de Almeida Quitério; uma de 1250 euros da sócia Ana
Cristina Ferreira Quitério Rodrigues da Silva, e, outra de 1250 euros
da sócia Vanda Isabel de Almeida Pereira Quitério Esteves.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327321

DIAGAL � COMPANHIA PORTUGUESA DE DIAMANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 988/19781220; identificação de pessoa colectiva n.º 500787905;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 22/20021227.

Certifico que, foi registado:
Encerramento da liquidação: data da aprovação das contas: 12 de

Junho de 2000.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327313

ELECTRO REPARADORA CRISLIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 865/19781115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500776539; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 94/
20020103.
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Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corresponde
à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio,
Aquilino Manuel de Ascensão; e

Duas iguais dos valores nominais de 2000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Almerinda da Conceição Gaspar de Ascensão e
Francisco Sarmento Figueiredo.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005408301

EXA PEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7609/19971219; identificação de pessoa colectiva n.º 500168636;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 15; nú-
meros e data das apresentações: 43, 44, 45 e 46/20021106.

Certifico que, foi registado:
Cessação das funções do gerente:
Duarte Nuno d�Orey da Cunha, por renúncia em 25 de Junho de 2002;
Cessação das funções do gerente;
Álvaro Manuel Ricardo Nunes, por renúncia em 30 de Junho de 2002;
Cessação das funções da gerente:
Isabel Maria de Almeida Rodrigues, por renúncia em 15 de Julho de 2002;
Designação de gerentes, em 1 de Agosto de 2002:
Joaquim José dos Santos d�Oliveira, residente na Avenida de João

Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa; Carlos Manuel Bastos Pinto, residente
na Rua do Pinhal Bravo, casa C, Casas do Pinhal, Quinta da Marinha,
Cascais e José Carlos Rodrigues Gonçalves, residente na Rua do Padre
Álvaro Proença, 22, Fonte Santa, Loures.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327410

EXA PEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7609/19971219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500168636; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 36 e 37/20030620.

Certifico que, foi registado:
Cessação de funções do gerente:
Carlos_Manuel Bastos Pinto, por renúncia em 24 de Janeiro de

2003, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2003;
Designação de gerente, em 17 de Abril de 2003:
Jorge Fernando Coelho Ferreira, residente na Rua de Santo António

á Estrela, 33, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327402

ARMANDO CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 793/19580219; identificação de pessoa colectiva n.º 500316066;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 13/
20030307.

Certifico que, foi registado:
Deslocação da sede para a Urbanização da Matinha, residente na

Rua Dois, Edifício Verde, 3.º, esquerdo, freguesia de Marvila, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327356

AUGUSTO M. DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 632/19530903; identificação de pessoa colectiva
n.º 500033390; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27 e inscrição
n.º 28; números e data das apresentações: 3 e 4/20021120.

Certifico que, foi registado:
Cessação de funções do gerente, Mário Fernandes Dias, por ter

renunciado em 14 de Novembro de 2000;
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Novembro de 2002:
Artur Jorge Marques dos Santos, residente na Avenida D. Vasco da

Gama, 16, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2002958068

BETOFER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1608/19900925; identificação de pessoa colectiva n.º 501211497;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 31 e averbamento n.º 2 à insc rição n.º 32; números e data
das apresentações: 7, 42 e 43/20030414.

Certifico que, foi registado:
Ratificada por deliberação de 28 de Junho de 2003;
Cessação das funções de Manuel Farinha Nogueira, por renúncia

em 21 de Maio de 2002;
Cessação das funções do administrador, por renúncia em 3 de Ju-

nho de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006327348

E. SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 434/19360211; identificação de pessoa colectiva n.º 500448450;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20030311.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º;
Reforço: 2760 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sóci-

os Maria de Lurdes da Costa e Silva Lopes e José Carlos da Costa
Silva, em partes iguais;

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5004,60 euros, dis-
tribuído em três partes: uma no valor de 1122,30 euros, pertencente
em comum e na proporção de um sexto para cada um dos sócios Maria
de Lurdes da Costa e Silva Lopes e José Carlos da Costa Silva e de
quatro sextos para a sócia Maria Alves da Costa e duas partes iguais
no valor de 1941,15 euros cada, pertencentes uma à sócia Maria de
Lurdes da Costa e Silva Lopes e outra ao sócios José Carlos da Costa
Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001186215

BUISSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 111/19561020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500048711; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 34 e 35/20030514.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Maria Luísa Correia Certã Buisson,

por renúncia em 30 de Abril de 2003.
Mais certifico que, foi registado:
Designação de gerente, em 30 de Abril de 2003:
Sérgio Paulo da Silva Maçarico Gonçalves, casado, residente no Alto

do Cristóvão, Travasso, Mealhada.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000994865

E. SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 434/19360211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500448450; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20030509.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Maria Alves da Costa, por ter

renunciado em 22 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001186231

ENCANTO DO LAR, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 178/19760518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500439486; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 39 e 40/
20030407.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente:
Sirim Banú, por renúncia em 25 de Fevereiro de 1988, a partir de

1 de Março de 1988.
Mais certifico que, foi registado:
Cessação das funções do gerente:
Nurdin Ally, por renúncia em 19 de Fevereiro de 1988.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006326813

ALDEIA DO MOINHO � COZINHA SALOIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 307/19850730; identificação de pessoa colectiva n.º 501535349;
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 56 e 57/20030402.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º e designação de

gerentes;
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Cardoso Gon-
çalves e Hermínia Coelho Nogueira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, com dispensa
de caução, compete a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006326821

AERODIVER � SOCIEDADE DE ATRACÇÕES
E DIVERTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 557/19861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501757791; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 54/20030402.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida da República, Feira Popular de

Lisboa, freguesia do Campo Grande.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006326830

ADELINO BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 378/19610210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501064745; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 30/
20030410.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação; data da aprovação das contas: 12 de Mar-

ço de 2003.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000992994

ELECTRO OLEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 043/19650802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500545324; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 141/
20011226.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º:

ARTIGO 2.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
de Rei Pires e Nestor de Rei Pires.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253799

AUTO REPARADORA FRISAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 244/19780531; identificação de pessoa colectiva n.º 500761132;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 61/20020322.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
7500 euros, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio Lino de Jesus Martins e uma do
valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Hermínia
Cordeiro Martins.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253798



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 103 � 3 de Maio de 20049658-(42)

BARBOSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 892/19721026; identificação de pessoa colectiva n.º 500041490;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 110/20011228.

Certifico que, foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º:
4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinheiro
e demais valores, e dividido em cinco quotas, quatro da sócia Maria
Raquel da Conceição Fonseca dos Santos, de 100 euros, 100 euros,
100 euros e 3600 euros, e uma do sócio Ernesto Júlio Baptista
Wintermantel dos Santos, de 1100 euros.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253797

AGRO-PECUÁRIA DA DIMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 202/19790207; identificação de pessoa colectiva n.º 500763070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 37 e 41/20020226.

Certifico que, foi registado:
Cessação das funções dos gerentes:
Manuel Lourenço, César Augusto Lourenço e Ilídio Lourenço, por

renuncia, respectivamente em 30 de Setembro de 1988, 24 de Março
de 1996 e 10 de Novembro de 2001;

Reforço de capital, redenominacão e alteração do contrato, quan-
to aos artigos 3.º e 4.º:

3.º

O capital social é de 1 002 410$, correspondente a 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e representado por duas quotas,
sendo uma do valor de 601 446$, correspondente a 3000 euros, per-
tencente ao sócio Hélder Baptista Ventura e uma de 400 964$, cor-
respondente a 2000 euros, pertencente a Hélder Manuel Miranda
Ventura.

4.º

1 �A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo do sócio Hélder Baptista Ventura,
já gerente e do sócio Hélder Manuel Miranda Ventura, desde já nome-
ado gerente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, é necessária a assinatura do gerente Hélder
Baptista Ventura.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253796

AUDIFISCUM � CONTABILIDADE E CONTENCIOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 841/19781109; identificação de pessoa colectiva n.º 500135566;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 39/20011220.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 1.º e 3.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AUDIFISCUM � Contabilida-
de e Contencioso, L.da, tem a sua sede na Rua de Febo Moniz, 15,
cave, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas, sendo uma de 4000 euros, perten-

cente ao sócio, Vítor Cardoso Farinha e outra de 1000 euros, perten-
cente à sócia, Fátima Maria Ferreira Nunes da Mata.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253795

ACTIVIDADES HOTELEIRAS O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 536/19780809; identificação de pessoa colectiva n.º 500432708;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 87/20020326.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital, redenominacão e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005408298

E. FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 471/19780724; identificação de pessoa colectiva n.º 500786933;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 232/20011228.

Certifico que, foi registado:
Reforço e redenominacão do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º:
4.º

O capital social integralmentge realizado em dinheiro e noutros
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3750 euros, do
sócio António Fernando Lopes de Freitas e uma de 1250 euros, da
sócia Isabel Maria dos Santos Freitas.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplemen-
tares e suprimentos, quando ela delas necessite, nos termos e condi-
ções a estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2005408280

ARMANDO CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 793/19580219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500316066; inscrições n.os 30 e 31; números e data das
apresentações: 13 e 14/20020702.

Certifico que, foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 2.º, n.os 1 e 2 do artigo 3.º:
Reforço � 600 000 euros, realizado quanto a 450 000 euros, por

incorporação de reservas e quanto a 150 000 euros, em dinheiro por
accionistas;

Objecto � Execução de empreitadas de obras públicas, construção
civil, investimentos imobiliários, turísticos e hoteleiros, incluindo a
compra para revenda de imóveis adquiridos para esse fim, prestação
de serviços de consultoria económica, marketing e publicidade;

Capital � l 500 000 euros, dividido em 300 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o triénio
2002/2004, por deliberação de 10 de Dezembro de 2001:

Conselho de administração:
Presidente � Filipe Miguel Coelho da Silva Rego;
Vogais � Zéfiro dos Santos Pires Lopes;
Carlos Alberto da Silva Rego;
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Fiscal único � Noras Silvério & Bizarro do Vale (Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas), com sede na Avenida da Liberdade, 202,
6.º, esquerdo, Lisboa;

Suplente � António Luís Noras Silverio (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000253758

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FIBER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 724/19890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502181044;
inscrição n.º 13/20011211.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400505

LUÍS MENDES DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3538; identificação de pessoa colectiva n.º 502887419; inscri-
ção n.º 8/20030226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000682723

INTERLIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3043; identificação de pessoa colectiva n.º 502776960; inscri-
ção n.º 9/20030221.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002932379

FILIPE CARLOS SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2762; identificação de pessoa colectiva n.º 501342591; inscri-
ção n.º 6/20030224.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001142722

FILDATA � REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2720; identificação de pessoa colectiva n.º 502671742; inscri-
ção n.º 8/20030227.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000775934

LUZOLO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3832; identificação de pessoa colectiva n.º 502963212; inscri-
ção n.º 6/20011108.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253810

FALCÃO EXPRESSO � SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2908; identificação de pessoa colectiva n.º 502718617; inscri-
ção n.º 8/20030217.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253743

LUZOLO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3832; identificação de pessoa colectiva n.º 502963212; inscri-
ção n.º 5/20030214.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253745

GLOBAL COURIER � ESTAFETAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 723; identificação de pessoa colectiva n.º 505199564; ins-
crição n.º 2/20030313.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253748

IBERCONSERTA � REPARAÇÃO E VENDA
DE COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 266; identificação de pessoa colectiva n.º 505335140; ins-
crição n.º 2/20030312.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253749
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FECOMAR � REPARAÇÕES DE CONTENTORES
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5375; identificação de pessoa colectiva n.º 502590068; inscri-
ção n.º 10/20030306.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253752

LL + LC � PROJECTOS E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6084; identificação de pessoa colectiva n.º 503578452; inscri-
ção n.º 7/20030324.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253753

ISAART � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTESANATO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8678; identificação de pessoa colectiva n.º 504248693; inscri-
ção n.º 6/20030303.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253754

JORGE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 144/19450706; identificação de pessoa colectiva n.º 500472904;
inscrição n.º 9/20030806.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005991538

FLORA DE BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7036; identificação de pessoa colectiva n.º 503852562; inscri-
ção n.º 8/20030220.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001017600

LEIKEN, DESIGN E SOLUÇÕES PARA ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8406; identificação de pessoa colectiva n.º 504183389; inscri-
ção n.º 6/20030225.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001143095

JR SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8103; identificação de pessoa colectiva n.º 504071947; inscri-
ção n.º 6/20030220.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003253483

ISOSTÁTICA, GABINETE DE ARQUITECTURA,
ENGENHARIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4667; identificação de pessoa colectiva n.º 503171190; inscri-
ção n.º 20/20030226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003227458

JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3939; identificação de pessoa colectiva n.º 502984147; inscri-
ção n.º 10/20030226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000685544

F. PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 298/19570225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500746206; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 31/20040209.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Leonel Duarte da Costa, por ter

renunciado, em 17 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005461830

F. PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 298/19570225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500746206; inscrição n.º 21/20030703.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002565830
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NOUVELLES FRONTIÈRES PORTUGAL
VIAGENS DE TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4456/19940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503117161;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 23/20040130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência glo-

bal do património para a sociedade incorporante TUI PORTUGAL �
Agências de Viagens e Turismo, S. A., com sede em Faro, na Rua de
Veríssimo de Almeida, 14.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005962449

F. CARVALHO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 593/19601010; identificação de pessoa colectiva n.º 500493685;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20040204.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446254

NINÕES � COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1559; identificação de pessoa colectiva n.º 502304871; inscri-
ção n.º 7/20030227.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001234686

J. A. SANTOS CARVALHO � PROJECTO
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 377; identificação de pessoa colectiva n.º 500980870; inscri-
ção n.º 31/20030220.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002932182

JOÃO & ADELAIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500512469; ins-
crição n.º 7/20030401.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934169

FILIPE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 606; identificação de pessoa colectiva n.º 500508160; ins-
crição n.º 17/20030206.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001146795

LEXICULTURAL � ACTIVIDADES EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 893; identificação de pessoa colectiva n.º 502269995; ins-
crição n.º 21/20021223.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes às prestações de contas dos anos em exercício de 2001/2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000976506

FACTA � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 626; identificação de pessoa colectiva n.º 504966529; ins-
crição n.º 2/20030402.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429635

FARMH � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 289; identificação de pessoa colectiva n.º 504747142; ins-
crição n.º 3/20030818.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005967343

FORMIGUEIRO � CONTEÚDOS DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 210; identificação de pessoa colectiva n.º 504994220; ins-
crição n.º 3/20030207.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429619

KOLOURS � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9410; identificação de pessoa colectiva n.º 504613677; inscri-
ção n.º 4/20030206.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001182376
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J. BENTO � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7067; identificação de pessoa colectiva n.º 503857327; inscri-
ção n.º 4/20021216.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001189516

GRAÇA & ASSOCIADOS � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6650; identificação de pessoa colectiva n.º 503744883; inscri-
ção n.º 9/20030207.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000978150

FERLUI � SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6649; identificação de pessoa colectiva n.º 503744875; inscri-
ção n.º 6/20030211.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001394136

GTD CAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6634; identificação de pessoa colectiva n.º 503734144; inscri-
ção n.º 7/20030206.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001023731

IMAGEMAXI � COMÉRCIO DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6101; identificação de pessoa colectiva n.º 503586226; inscri-
ção n.º 3/20030204.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001122799

FINANSER � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4781; identificação de pessoa colectiva n.º 502530588; inscri-
ção n.º 21/20030401.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934150

GARAGEM MADRID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3950; identificação de pessoa colectiva n.º 502993499; inscri-
ção n.º 6/20030212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429600

LENAVE � COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1989; identificação de pessoa colectiva n.º 502405422; inscri-
ção n.º 10/20030403.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429597

GOBENIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1049; identificação de pessoa colectiva n.º 502244496; inscri-
ção n.º 13/20030402.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003118489

L. B. P. � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 453; identificação de pessoa colectiva n.º 502398680; inscri-
ção n.º 22/20030402.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934517

GSL/MICROSISTEMAS � SISTEMAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 250; identificação de pessoa colectiva n.º 501800603; ins-
crição n.º 10/20030204.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253902
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LEITARIA AFRICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 965; identificação de pessoa colectiva n.º 500493880; ins-
crição n.º 11/20030212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253901

J. H. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 400; identificação de pessoa colectiva n.º 500985324; ins-
crição n.º 11/20030210.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253900

JOSÉ SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 440; identificação de pessoa colectiva n.º 500481989; ins-
crição n.º 13/20030204.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253898

GENERIS � FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 627; identificação de pessoa colectiva n.º 505625520; ins-
crição n.º 3/20030730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253897

FERNANDO & ALPOIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8804; identificação de pessoa colectiva n.º 504340514; inscri-
ção n.º 3/20030204.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas do anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253896

INTERGARANTIA � ANÁLISE E CONSULTORIA
FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4893; identificação de pessoa colectiva n.º 503242888; inscri-
ção n.º 9/20030212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253895

NAVIUS � CONSULTADORIA E PROJECTO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3258; identificação de pessoa colectiva n.º 502812524; inscri-
ção n.º 9/20030205.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253894

FLOPOR � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PORCELANAS, PAPÉIS DECORATIVOS E FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2912; identificação de pessoa colectiva n.º 502724951; inscri-
ção n.º 12/20030212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253893

FIO � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2685; identificação de pessoa colectiva n.º 501335269; inscri-
ção n.º 12/20030213.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000253892

JUSTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 753/19601031; identificação de pessoa colectiva n.º 500954143;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/20040212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 11.º, e aditados dois

números ao artigo 1.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Justo & Gonçalves, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Guilhermina Suggia, 16-A, freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante deli-
beração tomada por unanimidade, em assembleia geral, até ao mon-
tante de 200 000 euros.
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2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participações e consórcios.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005732001

FARMÁCIA FERNANDES BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 270; identificação de pessoa colectiva n.º 501594841; ins-
crição n.º 11/20030224.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001140185

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. FRANCISCO FERREIRA CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 129; identificação de pessoa colectiva n.º 500988056; ins-
crição n.º 24/20030228.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429520

GILARTE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 968; identificação de pessoa colectiva n.º 500645469; ins-
crição n.º 2/20030220.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001017545

GONÇALVES & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 361; identificação de pessoa colectiva n.º 501056084; ins-
crição n.º 9/20030226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003227539

JAIME RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 357; identificação de pessoa colectiva n.º 500910340; ins-
crição n.º 12/20030225.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001021380

INSTITUTO DE BELEZA SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 521; inscrição n.º 12/20030227.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002933782

FORD LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 271; identificação de pessoa colectiva n.º 500118035; ins-
crição n.º 36/20030221.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001015453

INVESCONSTRÓI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 562; identificação de pessoa colectiva n.º 505667827; ins-
crição n.º 3/20030225.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001015542

FARMÁCIA MENDES DA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 365; identificação de pessoa colectiva n.º 505379856; ins-
crição n.º 2/20030226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002933618

GONÇALVES & CASTILHO, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 683; identificação de pessoa colectiva n.º 500451230; ins-
crição n.º 18/20030305.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960577
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FERREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 145; identificação de pessoa colectiva n.º 500724458; ins-
crição n.º 19/20030317.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001136226

JOAQUIM NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500472955; ins-
crição n.º 10/20030318.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961131

NOBRE & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 808; identificação de pessoa colectiva n.º 500475750; ins-
crição n.º 19/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003211918

FARMÁCIA CARDOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 117; identificação de pessoa colectiva n.º 500510008; ins-
crição n.º 5/20030321.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961697

NUNES & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 487; identificação de pessoa colectiva n.º 500475725; ins-
crição n.º 11/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003211896

LAGIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 976; identificação de pessoa colectiva n.º 506331628; ins-
crição n.º 2/20030319.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961190

GRUPO LIBERAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 724; identificação de pessoa colectiva n.º 505335859; ins-
crição n.º 2/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000836020

GUIAINVEST � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 533; identificação de pessoa colectiva n.º 505507676; ins-
crição n.º 2/20030331.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002935343

FOJO CADIMA, ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 426; identificação de pessoa colectiva n.º 505613999; ins-
crição n.º 2/20030324.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014830

JVPV � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 246; identificação de pessoa colectiva n.º 505164213; ins-
crição n.º 2/20030221.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429511

NANDAJÓIAS � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 115; identificação de pessoa colectiva n.º 505363100; ins-
crição n.º 2/20030303.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960011
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FERMAMOPI TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 080; identificação de pessoa colectiva n.º 505367122; ins-
crição n.º 2/20030225.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001021089

INOVCASE.COM, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 946; identificação de pessoa colectiva n.º 505098962; ins-
crição n.º 3/20030312.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000996302

JUSTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 753/19601031; identificação de pessoa colectiva n.º 500954143;
inscrição n.º 10/20030620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003265724

FARINHA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 872/19611026; identificação de pessoa colectiva n.º 500109613;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 13/20031107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato eliminando o § único do artigo 2.º

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004268328

JESUS SANCHEZ CAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 167/19630724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477531; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 25; números e data das apre-
sentações: 20, Of. 20 e 21/20040205.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Sérgio de Carvalho de Castro, por

ter sido destituído em 20 de Janeiro de 2004.
Cessação de funções da gerente Adília da Conceição Barbosa Ferreira,

por ter sido destituída, em 20 de Janeiro de 2004.
Remodelação integral do contrato.
Gerente designado: David Carvalho de Castro.

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Jesus Sanchez Cal, L.da, e
tem a sua sede e domicílio em Lisboa, na Rua dos Sapateiros, 230 e
232, freguesia de São Nicolau.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a indústria de casa de pasto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e em outros bens e valores do activo, conforme a escritura-
ção, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, do valor de
3125 euros, do sócio David Carvalho de Castro, e outra, de 1875 euros,
da sócia Maria de Fátima da Cunha e Castro.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser-lhes exigidas
prestações suplementares, na proporção do valor das respectivas quo-
tas, e até ao montante global equivalente a duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

Dependem do consentimento da sociedade as cessões ou transmis-
sões de quotas, bem como a sua divisão, excepto se efectuados em
favor de sócios ou seus sucessores directos.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a favor de estranhos, têm, a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os sócios, depois, direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade incumbem a um ou
mais gerentes, designados em assembleia geral, remunerados ou não,
consoante for também deliberado.

ARTIGO 8.º

Fica, desde já, designado gerente da sociedade o sócio David Carva-
lho de Castro.

ARTIGO 9.º

A sociedade considera-se vinculada, em todos os seus actos, con-
tratos e documentos, com a intervenção de um único gerente.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005406120

GEITOEIRA, SOUSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 087/19650818; identificação de pessoa colectiva
n.º 500518114; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 8/
20040212.

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 em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Adélia Fernandes
Vieira e Maria Isabel Magalhães da Cunha de Sousa.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a cargo da
sócia Maria Isabel Magalhães da Cunha de Sousa, desde já nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005447510
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FEIO & BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3212/19920703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502801263; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 51, 52/20040204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade, em 22 de Dezembro de 2003.
Secretária efectiva: Isabel Anes; secretária suplente: Clara Figuei-

ra, ambas com domicílio na Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, 81, 2.º, Algés.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400548

HIDROFLUIDOS � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4867/19940706; identificação de pessoa colectiva
n.º 503235172; inscrição n.º 12/20010705.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004291486

FULSTAR � COMPONENTES PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 837/20031210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504942280; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 48/20040128.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Alberto Tomé Martins, por

ter renunciado, em 23 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005463140

INTERPROPO � SOCIEDADE DE PROPAGANDA
INTERNACIONAL DE PRODUTOS PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 003/19600205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140790; inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 11/
20040127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º
Reforço: 47 626,22 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios na

proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais bens sociais, e corresponde às quotas dos
sócios a saber: Parkway Holdings, Limited, com uma quota no valor
de 57 143 euros, e Henrique Heine de Carvalho Cerqueira, com uma
quota de 42 857 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005462403

LOGIGÁS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 032/20010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811010; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 6 e 7/20020829.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Francisco Colaço Vilão, por

ter renunciado, em 2 de Julho de 2002.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 Julho de 2002: Maria

José Dias Branco Rodrigues Leitão, Rua do Professor Branco
Rodrigues, 31, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400467

IMOCME � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 053/20020129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505581876; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20030918.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

Objecto

O objecto social consiste na construção civil, gestão de proprieda-
des, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, locação e prestação de serviços no âmbito da promoção e cons-
trução imobiliária, bem como a prestação de serviços de reparação e
limpeza de edifícios e prestação de serviços conexos com tais activi-
dades.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2001087802

IG � INFORMÁTICA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 354/19890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502105062;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 37/20040203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

quadriénio 2002/2005, por deliberação de 11 de Março de 2002.
Conselho de administração: Presidente: João Filipe Veira da Rocha

Reis; vogais: José Carlos Dias Neto de Almeida, Rua do Geraldo, 286,
1.º, Alcabideche, e António Maria Salvação de Oliveira e Silva, Rua
do Engenheiro Vieira da Silva, 3-H, 2.º, E, Lisboa.

Fiscal único: J. Bastos & C. Sousa Góis, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente: José Jorge da Costa Martins Reimão,
revisor oficial de contas, Rua de São Domingos de Benfica, 33, rés-
do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446181

INDOPORTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 418/19890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502134488;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 25 e 26/
20040130.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 103 � 3 de Maio de 20049658-(52)

Certifico que foi registada a dissolução, por deliberação de 27 de
Dezembro de 2001, e o encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 30 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003945954

JARDIM ZOOLÓGICO E DE ACLIMAÇÃO EM PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1684/19000628; identificação de pessoa colectiva n.º 500259690;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 19/20040128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao n.º 1, do

artigo 4.º
Reforço: 175 000 euros, realizado em dinheiro, pela emissão de

35 000 acções com o valor nominal de cinco euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 250 000 euros, correspondente a
50 000 acções, cada uma delas com o valor nominal de cinco euros,
emitidas por uma única série classificada série A, representada por
títulos de uma, cinco e 10 acções.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005433128

IMOHOLSANT � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2123/19910617; identificação de pessoa colectiva
n.º 502584823; inscrição n.º 26; data da apresentação: 20030630.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002104581

LANDCLOVER � CONSULTADORIA E PROJECTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 531/20020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505268884; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 40/20040122.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de António Augusto de Aguiar,

19, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400513

NUTRIGAL � NUTRIÇÃO ANIMAL, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1218/19810505; identificação de pessoa colectiva

n.º 501318941; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 38/
20040212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução, em 31 de Dezembro de 2003, e designação de liquida-

tários.
Liquidatários: Os gerentes.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005447544

HIDROELÉCTRICA DO MONTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1535/19901023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502434635; inscrição n.º 21, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14 e inscrição n.º 22; números e data das apresentações: 15 e
16/20040212.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Manuel Ramalho de Almeida,

por ter renunciado, em 10 de Dezembro de 2002.
Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Março de 2003,

Justino Manuel Matias Carlos, Praceta do Mestre de Avis, 15, Pare-
de, Cascais.

Certifico ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400521

GIMO � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1694/19910118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500880379; inscrição n.º 12/20030617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002101868

JOSÉ MANUEL ALVES � CLÍNICA DE IMPLANTOLOGIA
E MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2365/19910326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502526033; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/
20040205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Fevereiro de 2004,

Elisabete Maria Ramalho Coelho Alves, Rua do Comandante Carva-
lho Araújo, 21, Loures.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400530

INVESFER � PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TERRENOS E EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2375/19910906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502613092; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 14 e Of. 14/20040213.
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Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador José de Sá Braamcamp Sobral,

por ter renunciado, em 4 de Outubro de 2003.
Nomeação de três membros do conselho de administração, por

deliberação de 4 de Outubro de 2003, para o mandato em curso 2003/
2005; Luís Miguel Silva, Rua de Abel Manta, 20, rés-do-chão, direito,
Oeiras; vogais � Sandra Maria Santos Gameiro Henriques de Jesus
Brito Pereira, Rua das Trinas, 59, cave direita, Lisboa, e Carlos Porral
Paes de Vasconcelos, Avenida do Marechal Carmona, 55, Cascais.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005432318

NUTRIZOO � PRODUTOS PARA PECUÁRIA, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2507/19820903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501318941; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 37/
20040212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução, em 31 de Dezembro de 2003, e designação de liquida-

tários.
Liquidatários: Os gerentes.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005447536

LIMA, COSTA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2550/19600923; identificação de pessoa colectiva
n.º 501319441; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 35/20040212.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Armando Viegas Lopes, por ter

renunciado, em 6 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446696

GEOMOV � CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO
DE TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3259/19920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502815019;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20031029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao corpo do

artigo 3.º
Reforço: 75 060 euros, realizado quanto a 5000 euros, em dinhei-

ro, e quanto a 70 060 euros, em reservas, subscrito pelos sócios, na
proporção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de
25 000 euros, cada, uma de cada um dos sócios, Francisco António
Teodoro Jorge, Carlos Alberto Fernandes Ramos Pinto, Maria Eugénia
Madureira Carvalho dos Santos Jorge e Maria Teresa Madureira Car-
valho dos Santos Ramos Pinto.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante correspondente ao quíntuplo do capital so-
cial.

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

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004304715

HENGOR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3316/19920731; identificação de pessoa colectiva n.º 500133352;
inscrição n.º 30, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição
n.º 34; números e data das apresentações: 29, 30 e 34/20040204.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 31 de Janeiro de 2001,

Manuel Joaquim Guerreiro Caço, Olímpio do Nascimento Gonçalves,
Eduardo Manuel da Silva Ramos e Fernando Albino Epifânio.

Cessação de funções dos gerentes Olímpio do Nascimento Gonçal-
ves, Manuel Joaquim Guerreiro Caço e Fernando Albino Epifânio, por
terem renunciado, o primeiro em 6 de Junho de 2001, e os restantes
em 7 de Outubro de 2002.

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º e
§ 3.º do artigo 7.º

Reforço: 350 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio
Rui Manuel Lopes da Fonseca.

Teor dos artigos alterados:
4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 150 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma, no valor nominal de
910 000 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Lopes da Fonseca, e
duas iguais, no valor nominal de 120 000 euros, cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Eduardo Manuel da Silva Ramos e
Fernando Henrique de Oliveira Algéos Teixeira.

7.º

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005851922

GROSS PROFIT � SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 13 875/
20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506763110; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040206.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Sofia da Fonseca Xavier

Esteves, por ter renunciado, em 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400670

NOVABASE CORE FINANCIAL SOFTWARE SOLUTIONS
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES

DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 883/20040310; identificação de pessoa colectiva n.º 504069110;
inscrições n.os 11 e 12; número e data da apresentação: 2/20040317.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1, do artigo 1.º e artigo 2.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Novabase Core Financial
Software Solutions � Produção e Comercialização de Soluções de
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Software, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Enge-
nheiro Duarte Pacheco, 15-F, freguesia de São Mamede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de so-
luções de software para sistemas informáticos centrais de instituições
financeiras e seguradoras.

Certifico ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005430080

IMOMALDIVAS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 820/20031203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506440346; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 7 e 8/20040302.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva Ba-

rão, por ter renunciado, em 10 de Fevereiro de 2004.
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1, do artigo 1.º, e artigos 3.º

e 4.º, e designação de gerente.
Gerente designado: António Alves Timóteo.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma IMOMALDIVAS � Em-
preendimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
Telheiras, 159-D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio António Alves Timóteo,
e outra, do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Rogé-
rio Simões Timóteo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a um ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral.

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

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005448150

JORGE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 144/19450706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472904; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/
20040206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: 250 600 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

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

cada um dos sócios, Joaquim Fernando Caniço Marques e Ana Maria
Alves Marques.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446521

NEPTUNO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1295; identificação de pessoa colectiva n.º 502263172; inscri-
ção n.º 21/20030306.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960623

FERREIRA MARQUES, ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 654; identificação de pessoa colectiva n.º 500114374; ins-
crição n.º 7/20030305.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960240

GONÇALVES & MIMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 134; identificação de pessoa colectiva n.º 500358729; ins-
crição n.º 15/20030312.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000996329

GOUVEIA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501158715; ins-
crição n.º 11/20030306.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960062

LAVAMIX � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 480; identificação de pessoa colectiva n.º 500501688; ins-
crição n.º 17/20030303.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934002
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LAUTASCO � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 666; identificação de pessoa colectiva n.º 500717150; ins-
crição n.º 14/20030317.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001136218

INCRESA � SOCIEDADE PARA O INCREMENTO
DE VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 317; identificação de pessoa colectiva n.º 500679002; ins-
crição n.º 14/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002935467

INTERTRANS � TRÂNSITOS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 737; identificação de pessoa colectiva n.º 500363129; ins-
crição n.º 12/20030312.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000996299

JORGE & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500368481; ins-
crição n.º 15/20030313.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014392

GRAFE � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 818; identificação de pessoa colectiva n.º 501475400; ins-
crição n.º 20/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429546

NAMOUCHE � EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 831; identificação de pessoa colectiva n.º 501357688; ins-
crição n.º 10/20030319.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961220

GESTIO � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INVESTIMENTOS E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500924945; ins-
crição n.º 8/20030321.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429538

LOURO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9916; identificação de pessoa colectiva n.º 504854623; inscri-
ção n.º 3/20030326.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001021348

LUSOTERAPIA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUÇÃO QUÍMICO-FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 785; identificação de pessoa colectiva n.º 500805466; ins-
crição n.º 24/20030328.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429554

INTERCIM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9111; identificação de pessoa colectiva n.º 504650246; inscri-
ção n.º 6/20030317.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960950

NUNO FRAGA � CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9556; identificação de pessoa colectiva n.º 504514210; inscri-
ção n.º 4/20030314.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960810
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LUZAIR � REPRESENTAÇÃO DE COMPANHIAS
DE AVIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7222; identificação de pessoa colectiva n.º 503913332; inscri-
ção n.º 7/20030319.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961247

FIBEIRA � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7472; identificação de pessoa colectiva n.º 503993875; inscri-
ção n.º 7/20030306.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960712

FIBEIRA � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7472; identificação de pessoa colectiva n.º 503993875; inscri-
ção n.º 6/20030127.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429570

FÁTIMA, BOTELHO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8619; identificação de pessoa colectiva n.º 504243993; inscri-
ção n.º 11/20030327.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429562

NAUTICAIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7142; identificação de pessoa colectiva n.º 503887595; inscri-
ção n.º 7/20030331.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005429589

F. Z. M. � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5909; identificação de pessoa colectiva n.º 503532550; inscri-
ção n.º 10/20030326.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001172168

FRANDUR NOVE � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7312/19970807; identificação de pessoa colectiva n.º 503623067;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 43/20011002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 802 892$ em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 6000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma do sócio António José Pereira Dias Simão, com o
valor nominal de 3000 euros; e uma da sócia Maria Manuela Pereira
Dias Simão Gonçalves, com o valor nominal de 3000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000253759

FILOMENA NEVES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 570/19890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502151862;
inscrição n.º 7/20030623.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000253760

GLOBAL CHANGE � CONSULTORES INTERNACIONAIS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8858/19981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504517724;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20000920.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao n.º 2, do artigo 1.º e corpo do

artigo 3.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Pólo Tecnológico de Lisboa
CID, lote 1, Estrada do Paço do Lumiar, freguesia de Carnide, conce-
lho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 4 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de sete quotas: uma de
1 960 000$, do sócio João Pedro Baltazar da Silva Correia; uma de
1 040 000$, outra de 100 000$ e uma outra de 200 000$, todas do
sócio Pedro Miguel Mendes das Neves; uma de 400 000$, outra de
100 000$ e uma outra de 200 000$, todas da sócia Ana Paula Chinita
Saturnino Silva Serra.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000253761
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FHC � FOMENTO DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 981/20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 504766813;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação FHC � Fomento de Ha-
bitação e Construção, L.da, tem a sua sede provisória em Lisboa, na
Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 23, 1.º, freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, pro-
priedades rústicas ou urbanas, a revenda dos adquiridos para esse fim,
construção, reconstrução e decoração de casas de campo típicas por-
tuguesas, bem como a promoção, desenvolvimento e exploração de
empreendimentos turísticos, nomeadamente nas suas vertentes rural
e agrícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma, de
4000 euros, do sócio Ângelo de Gubernatis D�Almeida Ribeiro; e ou-
tra, de 1000 euros, da sócia Ana Paula Malheiro Passos Ramos
D�Almeida Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os só-
cios poderão fazer os suprimentos que a caixa social carecer, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a favor de estranhos depende do
prévio consentimento da sociedade, devendo, neste caso, observar-se
as seguintes regras:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por escrito a
sociedade da sua intenção, identificando o respectivo cessionário, o
preço ajustado, a forma de pagamento e todas as demais condições
estabelecidas;

b) Nos 30 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade com vista a deliberar se esta deseja ou
não optar pela aquisição da quota alienanda, pelo preço e condições
constantes da notificação;

c) Se a sociedade não pretender adquirir a quota alienanda, poderão
os sócios usar desse direito nas mesmas condições.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Ân-
gelo de Gubernatis D�Almeida Ribeiro, que fica, desde já, nomeado
gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, ou de
um mandatário com poderes bastantes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

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

qualquer outro procedimento de que resulte, ou possa resultar, a sua
alienação judicial;

b) Em caso de partilha resultante de divórcio ou separação judicial de
pessoas e bens se a quota for adjudicada ao cônjuge que não seja sócio.

2 � O preço da amortização será o valor nominal da quota amor-
tizada, salvo disposição legal em contrário.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode subscrever ou adquirir participações noutras so-
ciedades, quer estas prossigam o mesmo objecto, quer prossigam ob-
jecto diferente.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo nos casos para que a lei prescreva forma diferente de convocação.

2 � A representação voluntária do sócio em assembleias gerais pode
ser deferida a qualquer pessoa, incluindo estranhos à sociedade.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446246

IPSISVERBIS, PRODUÇÕES E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 979/20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506736180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IPSISVERBIS, Produções e
Traduções, L.da, e tem a sua sede na Rua Luís de Camões, 102, lote 10-A,
3.º, esquerdo, freguesia da Ajuda, Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto produções vídeo, multimédia e
eventos. Traduções.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente ao sócio Onofre Manuel da Silva
Contente da Costa, e outra do valor nominal de 100 euros, perten-
cente à sócia Paula Rita Tamagnini Barbosa Leal.

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação aprovada em assembleia geral, por unanimi-
dade, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primento, nos termos a fixar em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão livremente realizar negócios com a socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a cessão
a favor de estranhos depende do prévio consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, os quais serão designados em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � A gerência poderá constituir procuradores ou mandatários da
sociedade, com ou sem a faculdade de substabelecimento, para a prá-
tica de actos relacionados com a gestão da sociedade.

3 � Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, e para a sua representação, em juízo e fora dele, quer
activa, quer passivamente, é necessária:

a) A assinatura de um gerente;
b) A assinatura de um procurador da sociedade, nos exactos termos

dos poderes que lhe forem atribuídos; ou
c) A assinatura de um mandatário, dentro dos limites do respectivo

mandato.
ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, adquiri-las para si ou
fazê-las adquirir por terceiros, nos seguintes casos:

a) Acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Falecimento do sócio;
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c) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as
deliberações tomadas em assembleia geral;

d) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
e) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Quando a quota de ura sócio tenha sido objecto de arresto, pe-

nhora, dada de penhor, por qualquer forma sujeita a venda ou
arrematação judicial, subtraída ao poder de disposição do seu titular
ou qualquer outro procedimento de que possa resultar a sua alienação
judicial.

2 � Salvo no caso da alínea a), a contrapartida da amortização
será calculada de acordo com o que resultar do balanço aprovado há
menos de seis meses, ou, excedido esse prazo, de balanço especial para
o efeito.

ARTIGO 8.º

1 � Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as
assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
e nas reuniões de sócios por cônjuge, ascendente, descendente ou outro
sócio e, ainda, por um gerente.

Gerente designado: Onofre Manuel da Silva Contente da Costa.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002094667

FERLOMAGO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 983/20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506607046;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040204.

Certifico que, por Fernando Augusto Calisto Lopes e Luís Manuel
Marques Gomes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERLOMAGO � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Roentgen, 7-D,
escritório 5, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliários,
compra e venda, exploração e administração de bens imóveis e mó-
veis, próprios ou alheios, realização de estudos de avaliação e viabi-
lidade económica dos mesmos, compra de todo o tipo de prédios,
rústicos, mistos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim e,
ainda, o exercício da indústria de construção civil e elaboração de
estudos e projectos de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade, será remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, e incumbe aos sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, representando todo o
capital social, podem ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do montante do capital social.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005400726

J. CONSTÂNCIO � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 003/20040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506655431;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040210.

Certifico que, por Jorge Dias Constâncio, foi constituída sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, J. Constâncio � Representações,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Almirante Reis, 89,
3.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto representações, na área de vestuário
de homem e mulher.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma única quota de igual valor pertencente
ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Jorge
Dias Constâncio, que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficien-
te a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas, ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 000 euros.

6.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005433977

FREEDEVICES.ORG � INSTRUMENTOS E SOFTWARE
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 004/20040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506654982;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040210.
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Certifico que, por Luís Miguel Venceslau Pedro, Dinis Karl Klose,
Carlos Manuel Freitas Alves de Oliveira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FREEDEVICES.ORG � Instru-
mentos e Software Livres, L.da, com sede na Alameda das Linhas de
Torres, 59, 6.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a divulgação, distribuição e desenvol-
vimento de software. Criação, distribuição e certificação de instru-
mentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e acha-se dividido em quatro quotas iguais, do valor nomi-
nal de 1250 euros, cada, uma de cada um dos sócios.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 10 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
pela assembleia geral.

3 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Carlos Manuel Freitas
Alves de Oliveira.

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g) a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço espe-
cial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e) e f),
a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005432709

LUÍSA SERENO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 089/20040312; identificação de pessoa colectiva n.º 506905950;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20040312.

Certifico que, por Luísa Maria de Brás Sereno, foi constituída so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Denominação social

1 � A sociedade adopta a denominação Luísa Sereno � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sede da sociedade é na Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 19, 18.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como estipular domicílio par-
ticular para determinados negócios e criar sucursais, agências ou dele-
gações ou outras formas legais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos farma-
cêuticos e afins.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro.

2 � O capital social corresponde a uma única quota, com o valor
nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Luísa Maria de Brás Se-
reno.

ARTIGO 5.º

Divisão de quota

1 � A divisão da quota depende da circunstância de o novo sócio
ser farmacêutico ou aluno de farmácia.

2 � Neste caso, o novo sócio não pode pertencer a mais nenhu-
ma sociedade ou ser sócio de uma outra sociedade.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

Na cessão de quota, o cessionário tem de ser farmacêutico ou so-
ciedade em nome colectivo ou por quotas.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente.
2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do gerente, ou de um

procurador.
3 � Com extensão dos poderes normais de gestão, pode a gerente

arrendar qualquer estabelecimento necessário ao desenvolvimento da
actividade da sociedade.

4 � Fica, desde já, nomeada gerente, Luísa Maria de Brás Sereno.

ARTIGO 8.º

Contrato do sócio com a sociedade unipessoal

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e a sócia única
Luísa Maria de Brás Sereno, nos termos e com as limitações constan-
tes do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Disposições transitórias

1 � Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, bem
como os correspondentes registos e encargos serão suportados pela
sociedade.

2 � A sociedade poderá iniciar a sua actividade antes do registo
definitivo da sua constituição.
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3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os di-
reitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em seu nome
celebrados pela gerente, nos termos dos presentes estatutos, a partir da
data da constituição e antes de efectuado o registo definitivo da socie-
dade, ficando para tal conferida, desde já, a necessária autorização.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006352024

FACTOR ACTIVO � CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO
E PROJECTOS DE INVESTIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 095/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506585719;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040316.

Certifico que, por António Carlos Cordeiro Nunes Prudente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Factor Activo � Contabilidade,
Consultoria de Gestão e Projectos de Investimento, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Travessa das Ne-
cessidades, 22, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade,
consultoria de gestão e projectos de investimento.

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.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006352881

FN24 � SERVIÇOS DE GESTÃO E CONTABILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 999/20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506808335;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20040209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de FN24 � Serviços de Gestão e
Contabilidade, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Rodrigues Sampaio,
31, 5.º, esquerdo, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa,
podendo o administrador único, mediante decisão, deslocá-la para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe.

2 � Pode igualmente, o administrador único decidir a constituição
ou a extinção de quaisquer formas locais de representação, no País ou
no estrangeiro, designadamente sucursais, agências, delegações ou es-
critórios.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de contabilida-
de, informática, gestão e formação profissional. Compra e venda de
imóveis, incluindo a sua revenda.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer outras pessoas singu-
lares ou colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no
capital de outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especi-
ais, ou em agrupamentos complementares de empresas e em associa-
ções em participação, ainda que o objecto de umas e de outras não
apresentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio
objecto social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital está realizado quanto a 15 000 euros nesta data, sendo
os restantes 35 000 euros realizados no prazo de três anos.

3 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas que efectuem
prestações acessórias pecuniárias, a título oneroso ou gratuito, con-
soante o que a assembleia geral determinar, até ao montante global
de 50 000 euros, e nas demais condições que a assembleia geral igual-
mente determinar.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 5, 10, 50, 100 e 500 ac-
ções e são ao portador ou nominativas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e emitir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio, de
entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil nos termos legais,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade, ma-

nifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente ao
administrador único e destituindo-o, ainda que tal conste da respecti-
va ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtu-
de de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração do administrador único.
2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o

administrador único ou o seu fiscal único solicitem a sua convocação
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ao presidente da mesa, ou quando essa convocação for requerida por ac-
cionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral por um outro accionista ou por um representante
legal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto no número
seguinte.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a metade
do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único eleito em assembleia geral para exercer o seu mandato durante
quatro exercícios consecutivos, podendo ser reeleito.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do admi-
nistrador único que fica dispensado de prestação de caução pelo exer-
cício das respectivas funções, salvo deliberação contrária da assembleia
geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.

ARTIGO 15.º

Ao administrador único compete os mais amplos poderes de ge-
rência dos negócios sociais, e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
se em árbitros;

b) Executar as decisões da assembleia geral que não sejam contrá-
rias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários, inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais, mesmo estranhos
à sociedade, bem como encarregar ou designar quaisquer pessoas, sin-
gulares ou colectivas, para o exercício de cargos sociais em empresas
participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do País ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Adquirir, alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras

empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

h) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra forma
de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas previs-
tas na alínea c) deste artigo;

i) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeadamente e expressamente, quando nessas empresas
esses assuntos sejam resolvidos por quorum especial;

j) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens móveis
ou imóveis, incluindo veículos motorizados, acções, quinhões, quotas,
participações e direitos sociais e obrigações;

l) Contrair empréstimos ou assumir obrigações financeiras equiva-
lentes no mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a fisca-
lização das entidades mutuantes ou concedentes de garantias bancárias.

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único
eleito pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante qua-
tro exercícios consecutivos, podendo ser reeleito.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente.

ARTIGO 17.º

A remuneração do administrador único será estabelecida anualmente
pela assembleia geral.

CAPÍTULO V
Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

CAPÍTULO VI

Secretário da sociedade

ARTIGO 19.º

A sociedade terá um secretário e um secretário suplente, com com-
petência para exercer as funções estipuladas no artigo 446.º-B do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII
Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao administrador único compete proceder à liquidação social,
quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO VIII
Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

São os seguintes os membros dos órgãos sociais:
Administrador e fiscal único para o quadriénio de 2004-2007:
Administradora única: Filomena Isabel da Conceição Nunes, Rua de

Rodrigues Sampaio, 31, 5.º, esquerdo, freguesia do Coração de Jesus.
Fiscal único: efectivo � Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M.

Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praceta de Raúl
Proença, 3, 4.º, direito, Damaia de Cima, Amadora; suplente � Anildo
Sales Palma Nunes, Avenida do Brasil, 7, 9.º-D, São Marcos, Cacém.

Secretária da sociedade: Patrícia Alexandra da Conceição Nunes, Rua
do Contubo, 5, Amora, Seixal; suplente: Carlos Miguel dos Santos
Cação, Rua da Lavandeira, 14, 2.º, direito, Azambuja.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005461865

GERCIM � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 993/20040206; identificação de pessoa colectiva n.º 506725863;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERCIM � S. G. P. S., S. A.
2 � Tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda, 70, 1.º, fre-

guesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, e a sua dura-
ção é por tempo indeterminado.

3 � A sociedade poderá deslocar ou transferir a sede social para
qualquer local do território nacional, dentro dos limites legais.
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4 � A sociedade poderá também, por simples decisão da adminis-
tração, criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e representado por 2000 acções, no valor no-
minal de 25 euros cada.

2 � As acções são ao portador podendo ser sempre convertidas
em acções nominativas nas condições previstas no artigo 330.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de qual-
quer natureza ou mobilidade previstos na lei.

2 � A sociedade poderá também adquirir, manter e alienar quais-
quer títulos por si emitidos, incluindo acções próprias, e sobre elas
realizar todas as operações que forem julgadas convenientes, com
respeito pelos condicionalismos legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a totali-
dade dos accionistas e as suas deliberações a todos obrigam, quando
tomadas de acordo com a lei e os presentes estatutos.

ARTIGO 6.º

1 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos acci-
onistas presentes ou representados ou pela maioria exigida por lei e
para os casos nela previstos.

2 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
nas reuniões da assembleia por qualquer pessoas ou entidade referida
no artigo 380.º, do Código das Sociedades Comerciais e, sendo o ac-
cionista pessoa colectiva, poderá fazer-se representar por uma pes-
soa singular diferente das mencionadas.

ARTIGO 7.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas, mediante
publicação nos termos legais.

2 � As disposições estatuárias não impedem que os accionistas
deliberem nos termos do artigo 54.º, do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é dirigida nos termos dos n.os 3 e 4, do arti-
go 374.º, do Código das Sociedades Comerciais. Todavia, a assembleia
pode futuramente decidir eleger uma mesa, que será composta por um
presidente e um secretário, accionista ou não, eleitos por um período
de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

A sociedade é administrada por um administrador, accionista ou
não, eleito por um período de quatro anos e reelegível uma ou mais
vezes.

ARTIGO 10.º

1 � O administrador exercerá os mais amplos poderes de gestão
dos negócios e interesses da sociedade, as competências que por lei e
por estes estatutos lhe são conferidas e aquelas que a assembleia geral
especialmente lhe delegar.

2 � Ao administrador competirá, nomeadamente:
a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, con-

fessar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em árbitros,
assinar termos de responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos
os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis e
imóveis, sempre que o julgue conveniente para a sociedade;

c) Subscrever, adquirir e alienar acções e outras participações em
sociedade e sobre elas realizar todo o tipo de operações permitidas
por lei;

d) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que interes-
sem à sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada validamente com a assinatura do
administrador-único.

2 � Fica, desde já, designado administrador único, Rui Manuel
Ribeiro de Carvalho, casado, residente na Rua de Almeida Garrett, 1,
Cotovia, concelho de Sesimbra.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá os
poderes e deveres atribuídos ao conselho fiscal e seus membros cons-
tantes do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, comuns e transitórias

ARTIGO 13.º

O ano social coincide com o civil, devendo ser elaborado um balan-
ço anual e apurados os resultados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, com respeito pelas disposições le-
gais aplicáveis não havendo a obrigação de distribuir qualquer percen-
tagem mínima dos lucros.

ARTIGO 15.º

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas de que consta-
tarão as deliberações tomadas e eventuais declarações de voto e que
serão assinadas pelos membros presentes.

ARTIGO 16.º

A caução prevista no artigo 398.º, do Código das Sociedades Co-
merciais, fica dispensada por aplicação do disposto no n.º 3, in fine,
do aludido preceito legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral poderá livremente decidir sobre a remuneração
dos titulares dos órgãos sociais ou nomear uma comissão para as fixar
ou alterar.

Administrador único para o quadriénio de 2004-2007:
Rui Manuel Ribeiro de Carvalho, Rua de Almeida Garrett, 1, Cotovia,

Sesimbra.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005461741

IMAGIKAMP II � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 996/20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506729818;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMAGIKAMP II � Serviços
Médicos, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Palha, 43,
4.º-D, Lisboa, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
incluindo os de consultadoria e formação. Realização de investimen-
tos imobiliários, nomeadamente a compra e venda de imóveis para si
ou para revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota com o
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Edgar João Reis
Wellenkamp; e uma quota com o valor nominal de 1000 euros, per-
tencente à sócia IMAGIKAMP � Serviços Médicos, L.da

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Edgar João Reis

Wellenkamp.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende sempre do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2001096070

HOSPITALLITY BUSINESS SOLUTIONS
CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 997/20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506835634;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hospitallity Business Solutions �
Consultoria Informática, L.da, tem a sede em Lisboa, na Avenida do
Engenheiro Arantes e Oliveira, 3, freguesia do Alto do Pina.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação, comercialização,
instalação e assistência técnica de sistemas e equipamentos
informáticos, para gestão empresarial, consultoria informática, im-
portação e exportação de equipamentos informáticos, gestão e acti-
vidades hoteleiras; sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, e corresponde à soma das
quotas dos sócios: uma no valor nominal de 7500 euros, do sócio
Francisco Moutinho Trigo, tendo já realizado 3750 euros, ficando por
realizar 3750 euros; uma no valor nominal de 7500 euros, do sócio
José Manuel Calmeiro, tendo já realizado 3750 euros, ficando por
realizar 3750 euros; uma no valor nominal de 7500 euros, do sócio
Luís Manuel Roque, tendo já realizado 3750 euros, ficando por reali-
zar 3750 euros; e uma no valor nominal de 7500 euros, do sócio Luís
Marques do Carmo, tendo já realizado 3750 euros, ficando por reali-
zar 3750 euros.

2 � As entradas diferidas deverão dar entrada na caixa social até
2 de Janeiro de 2009.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 50 000 euros, nos termos e condições
que vierem a ser deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre,
mas a estranhos depende do consentimento expresso da sociedade,
tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar, direito de preferência, na sua aquisição.

2 � O sócio cedente notificará a sociedade, por carta registada
com aviso de recepção, da projectada cessão de quota ou de parte
dela. A sociedade, após deliberação em assembleia geral, comunicará,
no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, também por
carta registada, endereçada para a residência do alienante que constar
da escrituração e documentos sociais, se autoriza a cessão, apresen-
tando em simultâneo a proposta de aquisição ou amortização da quo-
ta ou parte de quota objecto dessa cessão, em caso de recusa do con-
sentimento.

3 � Tendo sido autorizada a cessão pela sociedade, qualquer sócio
que queira exercer o seu direito de preferência, deverá comunicá-lo
ao cedente no mesmo prazo e pela mesma forma que à sociedade
cabe fazê-lo.

4 � Se mais de um sócio quiser exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota cedenda será dividida pelos interessados na proporção das
respectivas quotas, salvo se os sócios acordarem noutra proporção.

5 � A falta de resposta à notificação pela sociedade e pelos res-
tantes sócios no prazo em que lhes incumbe dá-la, entende-se como
autorização para a cessão e renúncia, por parte dos restantes sócios,
aos respectivos direitos de preferência, podendo o sócio interessado
livremente transaccionar a quota ou parte da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio, nos seguintes
casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, seja por apresentação, seja
a requerimento de qualquer credor, insolvente, interdito ou inabilita-
do, por sentença judicial transitada em julgado, ou sendo pessoa co-
lectiva, seja dissolvida;

c) Quando seja objecto de doação ou de transmissão por morte;
d) Quando a quota seja objecto de transmissão em vida, não auto-

rizada pela sociedade;
e) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente

perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes;
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f) A quota, por virtude de partilha, em vida do sócio, venha a ser
adjudicada a pessoa que não seja sócia.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer sócio,
mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos em
deliberação da assembleia geral.

3 � A amortização compulsiva prevista na alínea e) do
n.º 1 antecedente considerar-se-á efectuada logo que tomada a respec-
tiva deliberação em assembleia geral e o respectivo valor, que será o
apurado face ao último balanço aprovado à data da amortização,
poderá ser pago em prestações mensais, iguais e sucessivas, até ao
máximo de vinte e quatro, incidindo sobre a importância que em cada
momento se encontrar em dívida juros à taxa máxima legalmente
consentida para empréstimos sem garantia real.

4 � Por falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota trans-
mite-se nos termos gerais de direito, sem prejuízo do disposto na
alínea c) do n.º 1 antecedente, podendo os sucessores do sócio faleci-
do exigir a amortização da quota, desde que o declarem por escrito à
sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

5 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, sem que a respectiva quota seja amortizada ou adquirida, a in-
dicação do representante dos herdeiros do sócio falecido ou do inca-
paz deverá ser comunicada à sociedade no prazo de 30 dias a contar
do falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que decrete a
incapacidade ou a inabilidade.

6 � Se os herdeiros do sócio falecido ou o representante do inca-
paz ou do inabilitado desejarem apartar-se da sociedade, não tendo
usado do direito que lhes é consignado no n.º 2 antecedente, poderão
ceder as respectivas quotas nos termos do artigo 4.º, salvo se de outro
modo for acordado entre eles e os sócios sobrevivos ou capazes.

7 � A quota será amortizada pelo valor que resultar de um balan-
ço especial a realizar para o efeito, valor a ser pago, salvo acordo ou
deliberação em contrário, em quatro prestações semestrais, vencen-
do-se a primeira seis meses após a deliberação de amortização.

8 � A amortização considera-se feita seja pelo pagamento do preço
contra recibo, seja pelo depósito em instituição bancária.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode livremente adquirir participações em socie-
dades com objecto diferente do que esteja exercendo, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, consoante deliberação em assembleia geral, por maioria
qualificada de dois terços do capital.

2 � A gerência pode alienar ou onerar bens imóveis, alienar, one-
rar e proceder à locação de estabelecimento, consoante deliberação
em assembleia geral por maioria qualificada de dois terços do capital.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por sócios da sociedade
ou terceiros eleitos em assembleia geral, que exercerão os cargos sem
caução e com ou sem remuneração, consoante for deliberado em
assembleia geral, ficam desde já nomeados gerentes os sócios José
Manuel da Cruz Calmeiro, Francisco José Moutinho Trigo, Luís Ma-
nuel Candeias Roque, e Luís Borges Marques do Carmo.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes, ou a de dois mandatários da sociedade, ou a de um gerente e de
um mandatário da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Os lucros apurados, depois de deduzida a parte destinada a cobrir

prejuízos e a percentagem de 5%, pelo menos, para a reserva legal,
sempre que este fundo não se encontre suficientemente integrado, terão
o destino que for deliberado em assembleia geral tomada por maioria
qualificada dos votos.

3 � Sem o acordo dos restantes sócios, nenhum sócio poderá le-
vantar quaisquer importâncias que lhe tenham sido atribuídas sem que
se encontrem pagas as suas dívidas para com a sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os gerentes

em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem delibera-
dos pelos sócios.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005461792

J. C. LOPES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE OURIVESARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 978/20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506727475;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20040203.

Certifico que, por João Carlos da Silva Lopes, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de J. C. LOPES � Comércio e
Indústria de Ourivesaria, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Arco da Graça, 15, 1.º,
direito, freguesia da Pena, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446203

IMOALCOCHETE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 977/20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506727475;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20040203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IMOALCOCHETE � Com-
pra e Venda de Imóveis e Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Capitão Leitão, 46, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda, construção e ad-
ministração de bens imóveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
18 750 euros, pertencente ao sócio Eduardo Armando de Matos
Capinha Lopes; e outra de 6250 euros, pertencente ao sócio Eduardo
Augusto Matos Capinha Lopes.
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ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade pertencem ao sócio
Eduardo Armando Matos Capinha Lopes, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio 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 o prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros; e
No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005446114

FINEWARE � DESENVOLVIMENTO E CONSULTADORIA
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 967/20040202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506791599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, em 11 de Dezembro de 2003 a fls. 30 e se-
guintes, do livro n.º 356-M, do 21.º Cartório Notarial de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a denominação de FINEWARE � Desenvol-
vimento e Consultadoria de Sistemas Informáticos, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Visconde de Santarém, 16, 2.º, freguesia de São Jorge
de Arroios, Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como de acordo com as ne-
cessidades sociais, criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento, a consultadoria,
a formação profissional e a comercialização de soluções e produtos
de hardware e software; assistência técnica a aplicações de software,
quer do âmbito próprio, quer agenciadas; consumíveis para informática,
produtos para comunicações e serviços relacionados, inclusive
comercialização de produtos e serviços no âmbito da internet.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3750 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Guedes Outeiro
Pereira; e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Verónica do Carmo
Pinto de Sousa Coutinho Outeiro Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia, fica a cargo de Luís Manuel
Guedes Outeiro Pereira, desde já nomeado gerente, sendo necessária
e suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

2 � Fica a gerência expressamente proibida de envolver a socie-
dade em responsabilidades tais como fianças, letras de favor ou ou-
tros quaisquer actos estranhos à actividade social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de terceiros
depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lu-
gar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de
preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até dez vezes o
capital social à data da deliberação.

7.º

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

8.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais da sociedade por mais de três anos
consecutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

9.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005463841

LILIÁCEA TRADE � COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 806/20031126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506340708; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20031126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Liliácea Trade � Comércio de
Imóveis, L.da

2 � A sede da sociedade é na Avenida do Visconde de Valmor,
66, 3.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade des-
locar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, filiais, delegações ou
outras formas de representação em qualquer ponto do território naci-
onal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto operações sobre imóveis, avaliação,
administração, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim, prestação de serviços realizando estudos, análise,
planeamento, coordenação e gestão de projectos de investimentos na
área imobiliária e turística; execução de projectos de arquitectura,
engenharia e obras de construção civil; promoção de empreendimen-
tos imobiliários, turísticos e urbanizações.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Premier Holding
Company Limited; e Pic International Holding Company Limited.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, mesmo entre sócios, fica dependente do con-
sentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência,
direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela, dele não
quiser usar.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem o consentimento da sociedade, e se o titular da quota se
comportar de forma a prejudicar os interesses da sociedade.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
de capital ou o aumento do valor das respectivas quotas, ou ainda a
criação de uma ou mais quotas para alienação aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem estabelecidos em assembleia geral.

2 � Serão exigíveis prestações suplementares até ao décuplo do
valor do capital social, se a assembleia geral assim o deliberar por
unanimidade.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente,
sócio ou não.

2 � Fica desde já nomeada gerente, Isabel Maria Queiroz e Castro,
solteira, maior, residente na Rua de Laura Alves, lote 14, 2.º, direito,
Murtal, Estoril, Cascais.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
4 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos, da

conta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e bens, do
giro comercial, e ainda para liquidação das despesas com a constituição
e registo, bem como a partir desta data, a celebrar quaisquer negócios
jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

É livremente permitida a participação da sociedade em agrupamentos
complementares de empresas, bem como em quaisquer sociedades,
mesmo com objecto social diferente.

ARTIGO 9.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos, as
assembleias gerais serão convocadas, por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006330373

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SALDIMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1314/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502124539;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 15/20040308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 100 000 euros para 130 000 euros, e foi transfor-
mada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a firma SALDIMO � Gestão Imobiliária, S. A., e rege-se pelo
presente contrato de sociedade e pela legislação aplicável às socieda-
des anónimas.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de D. Vasco
da Gama, 16, freguesia de Santa Maria de Belém.

3 � Por deliberação da administração, a sociedade pode transferir
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criar e extinguir filiais, sucursais, delegações, agências
ou quaisquer formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão imobiliária, compra e venda
de bens imobiliários para revender ou manter, compra de terrenos
urbanizados ou para urbanizar, para revender ou neles edificar prédios
urbanos para revender ou manter.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 130 000 euros, representado por 130 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro, cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente
convertíveis, observados os limites legais, segundo a vontade do acci-
onista interessado, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 100, 1000 e 5000 ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

ARTIGO 4.º

1 � A administração fica autorizada a elevar o capital social, por
uma ou mais vezes, até ao limite de 10 000 000 de euros, em dinheiro.

2 � Os accionistas deverão efectuar prestações acessórias de capi-
tal, as quais se convencionam onerosas, nas condições a fixar em
assembleia geral, até ao limite correspondente ao décuplo do valor do
capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em ac-
ções, desde que autorizada por deliberação da assembleia geral, sob
proposta da administração.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode emitir
obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
mobilidade de juro ou reembolso que a lei permita.

4 � A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei,
adquirir acções próprias e alheias, e realizar sobre elas todas as ope-
rações legalmente autorizadas.

ARTIGO 6.º

1 � As acções e obrigações emitidas pela sociedade podem reves-
tir forma meramente escritural, sendo as tituladas e as escriturais reci-
procamente convertíveis.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, bem como das obrigações, serão assinados pela administração.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da sociedade, obrigando
as suas deliberações todos os accionistas.

2 � A assembleia geral, quer ordinária, quer extraordinária, é cons-
tituída por todos os accionistas com direito a voto e que, com a an-
tecedência mínima de 10 dias sobre a data da reunião, possuam 100 ou
mais acções em seu nome, averbadas no livro de registo da sociedade
ou depositadas na sociedade ou em qualquer instituição de crédito.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto. Os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferiores a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então re-
presentar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral, mediante carta ou pro-
curação.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-
das por um membro da sua administração ou direcção ou por quem
estas indicarem.

6 � Os administradores e o fiscal único deverão estar presentes
nas reuniões da assembleia geral, e mesmo que não disponham de di-
reito de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propostas e
participar nos seus debates.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por um
secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou não,
por um período de quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição.
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ARTIGO 9.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo presi-
dente da mesa, ou por quem o substitua, com a antecedência mínima
de 30 dias, mediante publicação de anúncios nos termos da lei, sendo,
no entanto, substituída por cartas registadas enviadas aos accionistas
com, pelo menos, 30 dias de antecedência, em relação à data da reu-
nião da assembleia, sempre que todas as acções forem nominativas.

2 � A assembleia geral ordinária reúne até 31 de Março de cada ano.
3 � Na primeira convocatória pode desde logo ser marcada uma

segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar
na primeira data marcada.

4 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de ad-
ministração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo
menos, acções correspondentes a 20% do capital social da sociedade
e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida por notário
em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do
dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória
desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados, e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam, salvo disposição legal imperativa em sentido diverso.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, eleitos pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração é eleito por quatro anos, sendo
sempre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, e será remune-
rado ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O presidente da mesa do conselho de administração representa a
sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passivamente, competindo-
lhe especialmente convocar e dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termos

do respectivo instrumento de mandato.
2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e a
um suplente, eleitos por quatro anos, sendo sempre permitida a ree-
leição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas, devi-
damente assinadas pelo presidente e secretária da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 16.º

Para o quadriénio de 2003-2006 são desde já nomeados para os
órgãos sociais:

Assembleia geral � presidente: Ana Cláudia Rocha Peixoto dos Santos
Ferreira Santos; secretária: Maria José Marques Rocha dos Santos.

Conselho de administração � presidente: Artur Jorge Marques dos
Santos; administradores: Victor Manuel Soares dos Santos; e José
Domingos Marques dos Santos.

Fiscal único � efectivo: Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Ofici-
ais de Contas com o n.º 165, representada por Vítor Manuel Rodrigues
de Oliveira, divorciado, residente em Lisboa, na Rua de Ramalho
Ortigão, 17, 3.º, revisor oficial de contas n.º 482; suplente: Hélia
Santos Duarte Félix, casada, residente em Santarém, na Rua do Ateneu
Comercial, lote 4, revisora oficial de contas n.º 991.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 27 de Janeiro de 2004.
Período: quadriénio de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente � Artur Jorge Marques dos
Santos, Rua do Padre Francisco, 11-A, 9.º, Lisboa; Victor Manuel Soares
dos Santos; e José Domingos Marques dos Santos, Rua do Padre Fran-
cisco, 11-B, 9.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, Lisboa;
suplente � Hélia Santos Duarte Félix, Rua do Ateneu Comercial, lote 4,
Santarém, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360671

RESILOGIS � COMÉRCIO DE RESÍDUOS MEÁLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 684; identificação de pessoa colectiva n.º 506127842; en-
trada n.º 996; data: 20040326.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005437492

ONUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3991; identificação de pessoa colectiva n.º 502897309; entra-
da n.º 993; data: 20040326.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000980325

OURIVESARIA ARCADA DE LOPES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 024; identificação de pessoa colectiva n.º 500677476; en-
trada n.º 1000; data: 20040326.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005436127

TAPADA DA BELA VISTA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6960; identificação de pessoa colectiva n.º 503714020; entra-
da n.º 999; data: 20040326.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005436011

SOCIEDADE DO GUARDA MOR � EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 542; identificação de pessoa colectiva n.º 501577742; en-
trada n.º 917; data: 20030227.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005445274

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO RIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5842; identificação de pessoa colectiva n.º 503397580; entra-
da n.º 913; data: 20040322.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005445266

ROFF � CONSULTORES INDEPENDENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 765; identificação de pessoa colectiva n.º 503882887; en-
trada n.º 991; data: 20040326.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001126875

WHATEVERNET COMPUTING � SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO EM REDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7912; identificação de pessoa colectiva n.º 503997781; entra-
da n.º 982; data: 20040326.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005437336

WHATEVERSOFT � CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9357; identificação de pessoa colectiva n.º 504479202; entra-
da n.º 987; data: 20040326.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005437344

SEGURIHIGIENE � SAÚDE NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9077/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504518569;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20040309.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º n.º 2; 7.º n.os 2, 3, 4,
6, 7 e 8; 10.º n.º 1; ao título que antecede o 11.º; e aos artigos 12.º

n.º 1; 13.º; 14.º n.º 1; 16.º n.º 2; e 17.º; e foram aditados os artigos 12.º
e 13.º, tendo os seguintes sido renumerados.

É a seguinte a nova redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � (Mantém-se).
2 � O órgão de administração poderá transferir a sede social den-

tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou extinguir agências, estabelecimentos, delegações ou outras formas
de representação, que julgue conveniente, em qualquer parte do terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � (Mantém-se).
2 � Para este efeito, o accionista interessado deverá comunicar a

sua intenção ao órgão de administração, identificando logo o
adquirente, o número de acções a transmitir, o respectivo preço e as
condições de pagamento ou o valor atribuído.

3 � No prazo de 10 dias, contados da data de recebimento da
comunicação prevista no número anterior, o órgão de administração
comunicará aos restantes accionistas, a transmissão pretendida e as
respectivas condições.

4 � Os accionistas notificados nos termos do número anterior,
deverão comunicar a sua decisão ao órgão de administração, nos dez
dias seguintes à data da recepção da comunicação, sob pena de se
entender que nada têm a opor à transmissão e que renunciam ao seu
direito de preferência.

5 � (Mantém-se).
6 � Nos dez dias seguintes ao termo do prazo previsto no n.º 4 do

presente artigo, o órgão de administração comunicará aos accionistas
preferentes o mínimo de acções que a cada um cabe e o respectivo
preço e ao accionista transmitente o nome dos adquirentes.

7 � Os accionistas preferentes deverão depositar o preço das ac-
ções adquiridas à ordem do órgão de administração, no prazo de dez
dias, contados da data de recepção da comunicação prevista no nú-
mero anterior, sob pena de se entender que renunciam ao seu direito
de preferência.

8 � Caberá ao órgão de administração assegurar que o transmitente
recebe o preço e que as acções são entregues aos adquirentes, devida-
mente averbadas e registadas.

9 � (Mantém-se).

ARTIGO 10.º

Convocação

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas, nos termos
legais, com a antecedência mínima de 30 dias, pelo presidente da mesa,
a solicitação do órgão de administração, do fiscal único ou de accio-
nistas que no seu conjunto detenham, pelo menos, 15% do capital
social.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).

Órgão de administração

ARTIGO 11.º

Administração

A administração da sociedade cabe a um administrador único ou a
um conselho de administração composto por três, cinco ou sete ad-
ministradores.

ARTIGO 12.º

Delegação

1 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores delegados de se ocuparem de certas
matérias de administração.

2 � O conselho de administração pode igualmente delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 13.º

Reuniões e quorum

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
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que for convocado pelo seu presidente ou por outros dois administra-
dores.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
ja presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao pre-
sidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, tendo o presidente voto de
qualidade, em caso de empate.

ARTIGO 14.º

Vinculação

1 � A sociedade vincula-se pela assinatura do administrador único
ou de dois administradores.

2 � A sociedade vincula-se ainda pela assinatura de um ou mais
procuradores, no âmbito dos respectivos poderes de representação.

ARTIGO 15.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Secretário

1 � O secretário da sociedade é designado pelo órgão de adminis-
tração, por um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição
por uma ou mais vezes.

2 � Compete ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

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

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

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

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

ARTIGO 17.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, devendo ser dado um balan-
ço anual e apurados os resultados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 18.º

Aplicação de resultados

1 � Deduzidas as parcelas que devam ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais, os resultados líquidos constantes das
contas do exercício terão a aplicação que a assembleia geral, sem
necessidade de maioria qualificada, determinar, devendo ser sempre
distribuídos, pelo menos, 75% dos lucros distribuíveis.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adi-
antamentos sobre lucros, mediante decisão do órgão de administra-
ção, com prévio parecer favorável do órgão de fiscalização e obser-
vadas as demais prescrições legais.

ARTIGO 19.º

Mandatos dos órgãos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos por períodos de
três anos, contando-se como completo o ano da designação e sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � No caso de uma pessoa colectiva ser designada para membro
de um órgão social, deverá nomear uma pessoa singular para exercer
o cargo em nome próprio.

ARTIGO 20.º

Resolução de litígios

Todas questões emergentes do presente contrato, designadamente
quanto à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos direitos
sociais, entre os accionistas, entre os accionistas e a sociedade, ou
entre esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, devem ser
dirimidas por um tribunal arbitral a criar, funcionar e decidir nos ter-
mos da lei portuguesa da Arbitragem Voluntária.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430706

SPH � SOCIEDADE PORTUGUESA DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2931/911021; identificação de pessoa colectiva n.º 502639075;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/20040310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 5.º, 11.º, e alínea d) do
12.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
50 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Adalberto
Fontes de Carvalho, António Dias da Silva, e Fernando António San-
tos de Sousa Aleixo.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
d) Por partilha judicial ou extrajudicial, quando a quota não for

adjudicada ao seu titular.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apre-
sentação n.º 17/20040310, foi registada a cessação das funções da
gerência de Luís Fernando Dias da Costa, por renúncia em 2 de Feve-
reiro de 2004.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430927

SETE MIL E SESSENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9789/991108; identificação de pessoa colectiva n.º 504677691;
inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e data das apresen-
tações: 25 e 29/20040308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerentes, em 17 de Dezembro de 2003, de Manuel Je-
sus Ferreira e de Abílio Lobato dos Santos.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apre-
sentação n.º 28/20040308, foi registada a cessação das funções da
gerência de Maria Fernanda da Silva Fonseca Rocha, por renúncia em
22 de Dezembro de 2003.

Certifico, ainda, que 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, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas
iguais de 1250 euros, uma de cada um dos sócios Lockey Limited,
Perfect Image Investment Inc., Manuel de Jesus Ferreira, e Abílio
Lobato dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral.
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2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de quatro gerentes.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6, apre-
sentação n.º 30/20040308, foi registada a cessação das funções de
gerência de Leonel Antunes da Cruz Gaspar, por destituição em 2 de
Fevereiro de 2004.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360701

T. A. (NORTE) � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 222/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504812840; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/030218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Augusta dos Reis do Jogo
Alves, por renúncia em 24 de Setembro de 2002.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000609481

VISION HYDRON � PRODUTOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9257/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504663496;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/20040311.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerentes, em 5 de Março de 2004, de Giacomo Grassi,
Via Losanna, 29, Milão, e de Carmen Cristina Estefania Soloaga, Calle
Nuria, 78-A, 6.º piso, 1.º, Madrid.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430919

SIESERV � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7229/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503787760;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/20040310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 12 de Fevereiro de 2004.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005465801

TRANSPORTES AUTO PANURIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 598/821216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501349006; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/20040310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Casimiro de Jesus Bernardino, por
renúncia em 12 de Fevereiro de 2004.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apre-
sentação n.º 36/20040310, foi registada a cessação das funções da
gerência de José Paulo dos Santos Gabriel, por renúncia em 12 de

Fevereiro de 2004; e, pela inscrição n.º 8/20040310, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º, 7.º e 9.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, é de 49 879,79 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
37 409,84 euros, pertencente ao sócio Fernando Vieira Rodrigues; e
outra com o valor nominal de 12 469,95 euros, pertencente à sócia
Maria Teresa Rodrigues Nogueira Pinto Vieira.

7.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qaulquer um dos
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

9.º

Quando a lei não exija outros prazos ou formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430900

SOLUÇÕES DE CAMPO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 105/20040226; identificação de pessoa colectiva n.º 505333619;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20040310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se).
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João V, 20, 1.º,

esquerdo, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.
3 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005031380

SADHUS � GESTÃO IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 570/030724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503921815; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 27/20040309.

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

De rectificação.
Presidente: Ana Beatriz Leal Borges.
Vice-presidente: Gina Leal Ferreira Bernardino Borges.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430684

SABORES DA CASINHA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 449/000607; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505004801; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 11 e 12/20040309.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram registadas
a cessação das funções da gerência de Maria de Fátima Falcão Moreira
de Sousa Marques Viana Rebelo, e de Maria João Mesquita Dourado
Sameiro de Sousa, por renúncia em 23 de Fevereiro de 200; e a desig-
nação de gerentes, em 23 de Fevereiro de 2004 de João Paulo Vete-
rano Santana da Gama Gonçalves, Rua de João de Freitas Branco, 33,
5.º-A, Lisboa, e de Fernando Augusto Paramos Merino, Avenida do
Frei Miguel Contreiras, 10, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006361007

WELLA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6545/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 500265887;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 18 e 19/20040309.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe,
foram registadas a cessação das funções da gerência de Stephen Ulrich
Born, por renúncia em 9 de Fevereiro de 2004; e a designação de
gerente, em 9 de Fevereiro de 2004, de Maththias Schuopp, Rua das
Camélias, 150, Birre, Cascais.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430692

SOGRUPO � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40/990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504518771;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 9/20040309.

Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi registada a designação de administrador, em
17 de Fevereiro de 2004, por cooptação, de José Joaquim Gonçalves
Rosa, Azinhaga das Carmelitas, 21, 11.º, direito, Lisboa.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360760

SEIXAS & VENCES, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 971/560705; identificação de pessoa colectiva n.º 500480583;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20040308.

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

Dissolução judicial.
Data do trânsito em julgado: 29 de Janeiro de 2004.
Prazo para a liquidação: três anos.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360612

VASCONCELOS & VASCONCELOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 522/000706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504291017; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 17/20040223.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Francisco Miguel de Vasconcelos
Pereira, por renúncia em 30 de Janeiro de 2004.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005431192

ORTOPEDIA CAMPO OURIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 184/20040309; identificação de pessoa colectiva n.º 506871304;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20040309.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ortopedia Campo Ourique, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Silva Carvalho, 143-A, freguesia de Santa
Isabel, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para concelho
limítrofe, por simples deliberação da gerência da sociedade.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
artigos ortopédicos.

3.º

1 � O capital social da sociedade, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades,
mesmo que de objecto diferente do seu.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a as-
sinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade.

2 � A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos aos
negócios sociais, nomeadamente a prestação de fianças, avales e le-
tras de favor.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, depen-
dendo a cessão a terceiros do consentimento da sociedade, a qual, em
primeiro lugar, e os sócios, em segundo, têm direito de preferência.

6.º

As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia geral devi-
damente convocadas pela gerência, com 15 dias de antecedência, por
carta registada aos sócios.

São seus sócios: Albertina Cordeiro Magalhães Tavares, e Manuel
Bernardino Espalha.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360825

ONLYHELP � SERVIÇOS E MANUTENÇÃO FABRIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 155/20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506684717;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20040227.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONLYHELP � Serviços e Manuten-
ção Fabril, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Avenida de Sidónio Pais, 16, 5.º,
direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, pode a sede ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, assim como podem ser criadas ou extintas sucursais, agên-
cias, delegações ou qualquer outra forma de representação local dos
interesses da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de construção e
reparação metalomecânica, serralharia, pinturas civis e industriais,
conservação mecânica e construção civil.

2 � A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e
alienar participações em sociedades com objecto diferente do referi-
do no artigo 2.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus
de interesse económico, novas sociedades, consórcios e associações
em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 � Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de ca-
pital até um montante global equivalente a cinco vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, assim como a sua representação ac-
tiva ou passiva, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais geren-
tes, a nomear pela sócia única, com ou sem remuneração, conforme
por ela for decidido.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente vedado aos gerentes ou a mandatários da

sociedade, obrigar esta em qualquer negócio ou contrato estranho ao
seu objecto e fim social, designadamente a prestação de cauções, ga-
rantias pessoais ou reais e actos semelhantes pela sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota da sócia única, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e a respectiva sócia;
b) Quando a quota da sócia seja arrestada, penhorada, incluída em

massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra apreensão
judicial;

c) Quando a sócia se tenha apresentado à falência ou insolvência,
ou seja declarada falida ou insolvente.

2 � A contrapartida da amortização será feita nos termos do
n.º 1 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Nos casos das alíneas b) e c) a contrapartida da amortização
será equivalente ao valor nominal e o seu pagamento será efectuado
em seis prestações, sucessivas, semestrais, iguais e sem juros.

ARTIGO 7.º

A sociedade e a sócia podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Disposição transitória

1 � Ficam, desde já, designados para gerentes da sociedade, Miguel
João Margarido Salema, casado, residente na Rua de Maria Matos,
12, rés-do-chão, 2835 Lavradio, ficando decidido que não aufere qual-
quer remuneração.

2 � A gerência 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 imóveis, móveis ou direitos,
designadamente, entre outros, através da celebração de contratos pro-
messa e definitivos de arrendamento e subarrendamento, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

3 � A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo
que os gerentes poderão praticar em seu nome quaisquer actos e ne-
gócios no âmbito do seu objecto comercial, mesmo antes do seu re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
administração, nesse período, logo que devidamente matriculada.

É sua sócia: Uppergrove Investments Limited.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005448079

OMNIUMGESTE � ADMINISTRAÇÃO DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3815/921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502857617;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 7/20040309.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade usa a firma OMNIUMGESTE � Administração
de Bens Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Ressano
Garcia, 7, 1.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
4687,50 euros, e outra do valor nominal de 312,50 euros, ambas
pertencentes ao sócio Fernando Manuel Gomes Esperança.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005424498

SUSANA FINO � ARQUITECTURA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8401/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504148818;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/20040308.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
22 de Dezembro de 2003.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360728

SANTOGAL P � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3523/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 503019569;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 6 e 7/20040308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram registadas
a cessação das funções da gerência de João José dos Santos Vieira, e
de José Carrondo Martins, por renúncia em 25 de Fevereiro de 2004,
e a designação de gerentes, em 1 de Março de 2004, de Luís Miguel
Tudella da Silva Pessanha, Avenida Vigia do Facho, 182, Cascais, e
de António Manuel dos Santos, Rua de Manuel Marques, 23, 3.º-C,
Lisboa.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002517304

SIBERFOR � SISTEMAS INFORMÁTICOS IBÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 097/870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501794832;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20040308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 5 de Agosto de 2003.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003174630

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO MELÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3976/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502986093;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 18/20040308.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 14.º, 15.º, 16.º, 17.º e 22.º,
n.º 1, alínea c); e eliminado o n.º 3 do 14.º, tendo os restantes núme-
ros sido renumerados, 25.º e 26.º

É a seguinte a nova redacção:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).
3 � Qualquer administrador se pode fazer representar por outro

nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada instrumento de representação só pode ser utilizado uma vez.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, dispondo o presidente de voto
de qualidade.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, eleito quadrienalmente em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Compete ao fiscal único exercer as funções previstas no artigo 420.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

O fiscal único tem um suplente que será sempre um revisor oficial
de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 22.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) Eleger o fiscal único efectivo e o suplente;
d) (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004303050

TERNURA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 178/20040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506774902;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20040308.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de TERNURA � Promo-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua Castilho, 69, rés-do-chão,
direito, em Lisboa, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode transfe-
rir a sua sede para qualquer outro lugar do território nacional, ou es-
trangeiro, podendo ainda do mesmo modo criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, ela-
boração de projectos urbanísticos, gestão e promoção de imóveis, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos imóveis adquiridos para esse fim.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade adquirir
participações em agrupamentos complementares de empresas, em
agrupamentos europeus de interesse económico, ou noutras socieda-
des, independentemente do objecto destas últimas.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma de 4000 euros,

pertencente ao sócio Silvino João da Silva Boaventura; e outra de
1000 euros, pertencente à sócia Sofia Cristina Rodrigues Soares.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Os sócios poderão deliberar que sejam efectuadas prestações suple-
mentares de capital pelos próprios, sempre com respeito da propor-
ção da sua participação no capital social, até ao montante máximo
de 250 000 euros, nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios é livre e a
terceiros, também no todo ou em parte, depende do consentimento
da sociedade, tendo os sócios individualmente, em primeiro lugar, e a
sociedade, em segundo lugar, direito de preferência na aquisição das
mesmas.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Violação do pacto social;
d) Comportamento do sócio lesivo dos interesses da sociedade,

nomeadamente prática de actos que a prejudiquem, ou que contribu-
am para a desacreditar a qualquer título;

e) Por acordo com o titular;
f) Ausência das actividades da sociedade por mais de um ano, sem

motivo julgado justificado pela sociedade.
2 � A quota considerar-se-á amortizada pela outorga da respecti-

va escritura ou, em caso de recusa, pelo depósito do preço.
3 � O preço da amortização será o do valor nominal da quota, e

o seu pagamento deverá ser feito no acto da escritura ou por depósi-
to, de acordo com o estipulado no número anterior.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência será exercida por todos os sócios, que desde já fi-
cam nomeados e em exercício, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos e quaisquer actos, é sufici-
ente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes usar a firma social
em fianças, abonações e letras com fins pessoais e em todos os actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, respondendo o infrac-
tor, pessoal e ilimitadamente, por todos os prejuízos causados à soci-
edade.

ARTIGO 8.º

Liquidação

Em caso de dissolução serão liquidatários os sócios, que efectuarão
tal tarefa conforme vierem a convencionar, sendo que em caso de
desacordo, o activo e passivo serão adjudicados ao sócio que melhor
proposta apresentar.

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006360680

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CAMURÇA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28/901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502440481;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 42/20030626.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 4 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003578870
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MUDÓLEO � LUBRIFICAÇÕES E MUDANÇAS DE ÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2226/820505; identificação de pessoa colectiva n.º 501294317;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/20030626.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003578838

MARIA MANUELA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4688/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503496685;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20030626.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 11 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002358168

PLOTTING � DESENHOS E DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6410/970812; identificação de pessoa colectiva n.º 503952605;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20030625.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002358672

CENTÓRIOS � CENTRO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 461/841219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501512497; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/
20030514.

Certifico que foi registado o encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369976

PANDOLINA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 355; identificação de pessoa colectiva n.º 501878220; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 46/20030514.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 30 000 euros para 120 000 euros, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PANDOLINA � Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Almeida e Sousa, 3-A/B,
em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 120 000 euros e
corresponde à soma das quotas das sócias: uma do valor nominal de
30 000 euros, da sócia Maria Rosília Martins; e uma do valor nomi-
nal de 90 000 euros, da sócia Teresa Isabel Ricardo Martins
D�Almeida Vieira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003311203

CONSTRUÇÕES PASOLIS II, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3636/940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503243191;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 21/20030404.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 21/20030404.
Recondução dos órgãos sociais, por deliberação de 7 de Fevereiro

de 2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: 
Presidente: Joaquim Maria de Sousa Rodrigues, casado, Arnal,

Maceira.
Carla Maria Henriques Tavares, casada, Rua do Casalinho, 9-A,

Pocariça, Maceira.
Luís Miguel Nascimento Cardoso, solteiro, maior, Rua do Ribeiro,

3-A, Arneiro, Maceira.
Sofia Alexandra Nascimento Cardoso, solteira, maior, residente com

o anterior.
Ana Maria Cardoso Borges Sampaio, casada, Rua dos Vales, Arneiro,

Maceira.

Fiscal único: efectivo � Vítor Valente & Manuel Domingues, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Dr. José Henriques
Vareda, 30, 2.º, direito, Leiria; suplente � Manuel Duarte Domingues,
casado, Largo de 25 de Abril, 4, 3.º, escritório 1, Edifício Pombal,
Pombal, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002360251

CPQ IBÉRICA � CASA DO PÃO DE QUEIJO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9973/010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505067781;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/20030527.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 27/20030527.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 25 de

Março de 2002, para o biénio de 2002-2003, de António Vieira de
Almeida; de Manuel Fezas Vital, casado, Rua de Borges Carneiro, 36,
2.º, Lisboa; e de Alberto Carneiro Neto.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001098677

COMERPAL � COMÉRCIO DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 189/880805; identificação de pessoa colectiva
n.º 502038250; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 31/20030606.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 4 à apresentação n.º 31/20030606.
Cessação de funções do gerente, Júlio Dias das Neves, por ter re-

nunciado em 15 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001096445

PESSOALIS � CONSULTORES EM RACIONALIZAÇÃO
DE RECURSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 799/890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502175567;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/20030603.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 5 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001094388

PRODUSPERSA � SOCIEDADE DE HELICICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 218/910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502518537;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20030618.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 29 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363340

PMM � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5547/960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503718211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 41 e 42/20030612.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/20030612.
Cessação de funções do administrador, Dettmar Heinz Diedrich

Delbos, por ter renunciado em 11 de Março de 2003.
Apresentação n.º 42/20030612.
Nomeação do conselho fiscal para o ano de 2003 e de um membro

do conselho de administração, para o triénio em curso de 2002-2004,
por deliberação de 28 de Maio de 2003.

Conselho fiscal:
Presidente: Luís Filipe da Silva Ferreira, Aldeamento das Encostas,

7, Sassoeiros, Carcavelos.
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, L.da, Edifícios «As Caravelas», Rua do Dr. Eduardo Neves,
9, 5.º, direito, Lisboa.

Suplente: Carlos Marques Bernardes, Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 42, 2.º-A, Lisboa, revisor oficial de contas.

Membro do conselho de administração:
Presidente: Martin Gray King, casado, Avenida de Alfredo da Sil-

va, 35, Albarraque, Rio de Mouro, Sintra.

Mais certifico que, foi ainda nomeado o vogal do conselho fiscal:
Carlos Manuel Pedro Ramalho da Silva, casado, Rua de Diogo Sil-

ves, 17, 6.º-A, Odivelas.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002482993

COSMOS LISBOA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5314/960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503664731;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 21/20030612.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 21/20030612.
Cessação de funções do gerente, Pedro Nuno Duarte de Oliveira,

por ter renunciado em 20 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001097530

CPCOM � EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS
DA CP, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4569/950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503474711;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 9/20030623.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 9/20030623.
Cessação de funções dos administradores, José Braamcamp Sobral,

e António Ferreira de Lemos, por terem renunciado em 11 de Outu-
bro de 2002, e 24 de Maio de 2002, respectivamente.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368112

CINE CÂMARA 97 � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
CINEMATOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6552/971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503994006;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/20030618.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 3 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363676

P. NUNES � COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9098/000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504979159;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20030612.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 19 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000270760

M. D. S. � MERCADO DIRECTO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1137/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502646705;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 41 e 42/20020107.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 41/20020107.
Cessação de funções da gerente, Sílvia Nobre da Silva Lopes, por

ter renunciado em 1 de Dezembro de 2001.
Apresentação n.º 42/20020107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Dezembro de 2001,

de Elisabete Bolacha Nobre da Silva Lopes.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004314729

MILCOISAS � COMISSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1898/920811; identificação de pessoa colectiva n.º 502819529;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 27 e 28/20030624.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 27/20030624.
Nomeação de secretário da sociedade, por deliberação de 27 de

Março de 2003, de Ana Maria dos Santos Albuquerque, Rua do Vale
de Santo António, 39-A, Lisboa; suplente: Luís Gomes Vaz Antunes,
Praceta das Docas de Baixo, 4, 5.º, direito, Venda Nova, Amadora.

Apresentação n.º 28/20030624.
Dissolução e nomeação de liquidatário, em 27 de Março de 2003.
Liquidatária: Maria Filomena de Freitas de Almeida Henriques Car-

valho da Silva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002379653

CONREGRA � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8744/000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504675028;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20030611.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5001 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 250,05 euros, pertencente à sócia Luísa Maria Nunes
Vicente e Rebordão; uma no valor nominal de 2200,44 euros, per-
tencente à sócia Júlia Maria Moreira dos Santos; e uma no valor
nominal de 2550,51 euros, pertencente à sócia Maria Matilde Lino
Neto de Pádua.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será no-
meada por deliberação da assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas de um gerente e de
uma sócia.

3 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001097239

COSEFA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 080/20020121; identificação de pessoa colectiva

n.º 506022609; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
20020718.

Certifico que foi registada a alteração total do contrato da socieda-
de em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PROMERCIL � Promoção,
Comércio e Gestão do Livro, L.da

2 � A sua sede é no concelho de Lisboa, na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 150, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

3 � O órgão de administração poderá livremente deslocar a sede,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim,
criar ou extinguir delegações, agências ou outras formas de represen-
tação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na realização de acções de promoção,
gestão e divulgação do livro e da leitura, nomeadamente organização
de feiras e salões do livro. Promoção das técnicas e estratégias de
exposição e sua gestão. Comercialização do livro. Promoção e gestão
de acções de formação profissional dos agentes activos do sector,
nomeadamente editores, livreiros, técnicos de montra e técnicos de
venda. Consultoria em gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro da seguinte forma:

Ao sócio Manuel João Alves Galacho, corresponde a quota de
10 000 euros;

À sócia Maria Isabel de Melo Elias da Costa Cunha Leão,
corresponde a quota de 10 000 euros;

Ao sócio António Feliciano Bento Vintém, corresponde a quota
de 10 000 euros;

Ao sócio Manuel Luís Batista de Brito, corresponde a quota de
10 000 euros; e

À sócia Publicações Europa América, L.da, corresponde a quota de
10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral,  amor-
tizar as quotas, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se as quotas a amortizar tiverem sido arrestadas, penhoradas,

arroladas ou, por qualquer forma, apreendidas em processo judicial ou
administrativo;

c) Quando o respectivo titular ou detentor praticar actos que per-
turbem a vida da sociedade.

2 � A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir quotas próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

3 � As quotas próprias pertencentes à sociedade não têm, enquanto
se mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais, incluindo o de
participar em aumentos de capital, e não são considerados para efei-
tos de votação ou convocação da assembleia geral, apurando-se sem-
pre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital so-
cial, excluídas essas acções.

4 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode ainda
adquirir quaisquer participações em outras sociedades, com objecto igual
ou diferente do seu, e fazer sobre as mesmas todas as operações que
entender por convenientes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, elei-
tos quadrienalmente.

2 � Os gerentes prestarão ou não caução e terão ou não remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e represen-
tará a sociedade, em juízo e fora dele, incluindo os poderes para com-
prometer-se em árbitros, confessar, desistir ou transigir em qualquer
processo judicial, administrativo ou arbitral, alienar e onerar imóveis,
dar e tomar de arrendamento prédios ou fracções autónomas, contra-
ir empréstimos e prestar garantias.

2 � A gerência poderá delegar num dos gerentes a gestão corrente
da sociedade, dentro dos limites da lei.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente desig-

nada, quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do respecti-
vo mandatário;

b) No que respeita aos demais actos de administração, pelas assina-
turas de dois gerentes, ou pelas assinaturas de dois procuradores con-
juntamente, nos termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 8.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, a gerência elaborará o balan-

ço, o relatório de gestão e as contas do exercício e a demonstração
de resultados, os quais, juntamente com o relatório sobre o estado e
a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação dos resul-
tados, serão apresentados à assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral, deduzidas as verbas que por lei obrigatoriamente destinadas ao
fundo de reserva.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, me-
diante deliberação da assembleia geral pela maioria de três quartos dos
votos representativos do capital social.

ARTIGO 11.º

1 � Serão liquidatários os gerentes que estiverem em exercício no
momento, salvo se houver deliberação da assembleia geral em sentido
contrário.

2 � Depois de satisfeitos os direitos aos credores sociais, poderá o
activo restante ser partilhado em espécie pelos respectivos sócios.

ARTIGO 12.º

Para exercerem funções de gerentes durante o primeiro mandato
são desde já designadas as seguintes pessoas, que tomam posse de
imediato:

Manuel João Alves Galacho, casado, residente na Rua do Professor
Vieira de Almeida, 7-4 Q, Telheiras, em Lisboa; e

Mário Mendes de Moura, viúvo, residente na Rua de Lisboa, 1, 3.º-
G, Estoril, Cascais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001091940

MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING
RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 955/810512; identificação de pessoa colectiva
n.º 501192115; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 26; números e data das apresentações: 53 e 54/20030626.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 53/20030626.
Cessação de funções do gerente Lázaro Villada Ruiz, por ter renun-

ciado em 21 de Março de 2003.
Apresentação n.º 54/20030626.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 24 de Março de 2003,

para o quadriénio de 2003-2006.
Pedro Miguel de Sommer Carvalho.
Edouard Merette.
Paulo Jorge Lopes Machado, casado, Avenida do Cristo Rei, 12,

1.º, esquerdo, Almada.
Carl de Montigny, casado, Avenida das Forças Armadas, 133, lote C.

7.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363838

CANETA ELECTRÓNICA � EDIÇÕES MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8234/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504334824;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 1/20030603.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 1/20030603.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 24 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração:
Presidente: António Jorge Augusto Rodrigues da Silva, casado, Cam-

po Grande, 30, 9-F, Lisboa.
Cláudia Maria Lorenzo Vieira Serra Campos.
Vânia Sofia Campos Delgado, casada, Calçada da Tapada, 97, es-

querdo, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Freire, Loureiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002379483

MULTIPESSOAL � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
E GESTÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3048/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503087122;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 14 e 15/20030627.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 14/20030627.
Cessação de funções do administrador, Eduardo Guilherme

Albuquerque Sousa Pereira, por ter renunciado em 25 de Fevereiro de
2003.

Apresentação n.º 15/20030627.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 25 de Março de 2003, para o triénio em curso de 2001-
2003:

Luís Miguel Cordeiro Guimarães de Carvalho, casado, Rua do Orfião
Porto, 352, 10.º-C, Porto.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002383367

PINTOS � LEILÕES E ARREMATAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 800/890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502175559;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 60 e 61/20030626.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 60/20030626.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Abreu Pinto, por ter

renunciado em 23 de Maio de 2003.
Apresentação n.º 61/20030626.
Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Maio de 2003, de

Maria das Dores de Abreu Pinto.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002358702

CONFAGRI � CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO AGRÍCOLA DE PORTUGAL, CCRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 333/851112; identificação de pessoa colectiva n.º 501652299;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 10; números e data das apresentações: 41 e 42/20030630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/20030630.
Cessação de funções do vice-presidente da direcção, Josué Cândido

Ferreira dos Santos, por ter renunciado em 27 de Fevereiro de 2003.
Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 42/20030630.
O primeiro-suplente, Manuel dos Santos Gomes, passou a exercer

as funções de vice-presidente.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331658

CARREIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7258/200320; identificação de pessoa colectiva n.º 500055904;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 29/20030627.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 29/20030627.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Março de 2003, de

José João de Azevedo Lopes.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002358273

MULTIPESSOAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5648/961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503739669;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 12 e 13/20030617.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 12/20030617.
Cessação de funções do administrador, Eduardo Guilherme

Albuquerque Sousa Pereira, por ter renunciado em 25 de Fevereiro de
2003.

Apresentação n.º 13/20030617.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por de-

liberação de 25 de Março de 2003, de Luís Miguel Cordeiro Guima-
rães de Carvalho, casado, Rua do Orfião Porto, 352, 10.º-C, Porto.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002383340

CORRETORESGEST, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4528/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503452173;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: Of. 66 e Of./20030626.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 66/20030626.
Cessação de funções do administrador Carlos Jorge Ramalho dos

Santos Ferreira, por ter renunciado em 21 de Maio de 2003.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 66/20030626.
Cessação de funções do administrador José Manuel Félix Morgado,

por ter renunciado em 29 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331631

MULTIPESSOAL � SOCIEDADE GERAL DE LIMPEZAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4425/930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503011487;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 10 e 11/20030627.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/20030627.
Cessação de funções do administrador, Eduardo Guilherme

Albuquerque Pereira, por ter renunciado em 25 de Fevereiro de 2003.
Apresentação n.º 11/20030627.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 25 de Março de 2003, para o triénio em curso de 2001-
2003, de Luís Miguel Cordeiro Guimarães de Carvalho, casado, Rua
do Orfião Porto, 352, 10.º-C, Porto.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002383375

CASAL DE SÃO PEDRO � ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3998; identificação de pessoa colectiva n.º 503058173; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 40/20030630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 40/20030630.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 26 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos.
José Luís Clemente Quinta.
João Manuel Lobo Araújo dos Santos, casado, Rua de Oliveira

Martins, 29, 3.º, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da; suplente � Belarmino
Gonçalves Martins, Praceta dos Cedros, 24, Casal da Carregueira, Belas,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331640

CONFERGON � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6577/971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504022806;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 46/20030606.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/20030606.
Deslocação da sede para a Rua de São João da Praça, 38, 2.º, es-

querdo, freguesia da Sé, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001095678

PREDIAL ZAMBEZE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 925/031231; identificação de pessoa colectiva
n.º 506801705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
031231.

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

Joaquim Pires Gil, natural da freguesia de Silvares, concelho do
Fundão e mulher, Maria Benilde Pereira Almeida Maia Gil, natural da
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freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, casados no
regime da separação de bens, residentes na Rua do Monsenhor Moita,
290, em Alcabideche, concelho de Cascais, contribuintes fiscais n.os

145614140 e 145614131.
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Predial Zambeze � Compra e
Venda de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Glória, 18,
2.º, em Lisboa, freguesia de São José.

2 � A sede social poderá ser deslocada, mediante simples decisão
da gerência, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, administração e
restauro de imóveis e revenda dos mesmos adquiridos para tal fim, e
ainda a aquisição de quaisquer quotas, acções ou participações de ou-
tras sociedades.

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 euros
cada, uma de cada sócio.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de cem vezes o capital social e na proporção
das suas quotas.

3 � A exigibilidade das prestações suplementares depende da deli-
beração unânime de todos os sócios.

4 � Poderão ser pedidos aos sócios suprimentos a remunerar nos
termos do respectivo contrato que dependerá da prévia deliberação
unânime de todos os sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será exercida por ambos os sócios, desde já desig-
nados gerentes.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, de acordo com o que
for deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

1 � Os lucros anuais, depois de deduzida a parte para a reserva
legal, serão distribuídos de acordo com deliberação da assembleia geral
tomada por maioria simples.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a efectivação de adiantamen-
tos sobre lucros, no decurso de um exercício, de harmonia com a lei.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005420301

MUNDIPLANOS � PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 795/870520; identificação de pessoa colectiva n.º 501829946;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 50/20030624.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 50/20030624.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: SOIL � S. G. P. S., S. A., que nomeou para exercer o

cargo em nome próprio, Vítor Hugo Simons, casado, Rua do Tejo,
199, Rebelva, Carcavelos.

RENTIPAR � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.,
que nomeou para exercer o cargo em nome próprio, Fernando José
Inverno da Piedade, casado, Rua de Benguela, lote 79, Parede.

José Pedro Lopes Trindade, casado, Rua de João de Lemos, 3, 2.º,
Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; suplen-
te � Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de Santo
António, 75, Faro, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253762

COMPANHIA CERÂMICA DE TELHEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7905/210115; identificação de pessoa colectiva n.º 500067783;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 25; números e datas das apresentações: 30/20020802 e 48 e 49/
20030624.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 30/20020802.
Nomeação de um membro do conselho fiscal, por deliberação de

28 de Março de 2002, para o triénio em curso de 2001-2003: 
Suplente: José Martins Lampreia, Rua da Vitória, 42, 3.º, Lisboa,

revisor oficial de contas.
Menção: O membro do conselho fiscal, Lampreia & Viçoso, Soci-

edade de Revisores Oficiais de Contas, passou a exercer as funções de
vogal efectivo.

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 48/20030624.
Cessação de funções do membro do conselho fiscal, Rui Manuel

Braga de Almeida, por ter renunciado em 17 de Março de 2003.
Apresentação n.º 49/20030624.
Nomeação de um membro do conselho fiscal, por deliberação de

1 de Abril de 2003, para o triénio em curso de 2001-2003, de António
João do Carmo Transmontano Trindade, solteiro, maior, Praça da
Ordem de Cristo, 4, 1.º-B, Odivelas � presidente.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253757

CAPA CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 391/20030530; identificação de pessoa colectiva n.º 506529800;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20030530.

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

1.º António Manuel Domingues Peixoto, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 8386441, de 26 de Março de 2002, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, natural de Angola, divorciado, residente na
Rua de Sacadura Cabral, 11, 2.º-A, Algés, Cruz Quebrada-Dafundo,
Oeiras.

2.ª Carla Margarida Fonseca Pólvora Dias Costa, titular do bilhete
de identidade n.º 9527504, de 23 de Abril de 2003, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, natural de Coimbra (Sé Nova), Coimbra,
solteira, maior, residente na Rua da Meia Lapa, 80, Lapa, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Capa Café � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artur Lamas, 12-A, no
lugar e freguesia de Alcântara, 1300-075 Lisboa, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em snack-bar com bebidas,
café e pastelaria.

2 � A sociedade poderá adquirir participações ou associar-se como
sócia de responsabilidade limitada, em quaisquer sociedades, em soci-
edades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio António Manuel
Domingues Peixoto; e uma do valor nominal de 1500 euros, perten-
cente à sócia Carla Margarida Fonseca Pólvora Dias Costa.

2 � Por deliberação unânime de ambos os sócios poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 100 000 euros na proporção das respectivas quotas.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, compete ao sócio
António Manuel Domingues Peixoto, que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � Ao gerente não é permitido obrigar a sociedade em actos ou
negócios estranhos ao objecto social, nomeadamente através de fian-
ças, abonações ou avales.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A divisão de quotas, a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, gozando os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou de qualquer outra forma sujeita a
procedimento judicial;

d) No caso de cessão de quota efectuada sem prévio consentimen-
to da sociedade, com violação do artigo 6.º;

e) Quando o respectivo sócio prejudicar dolosamente ou desacredi-
tar por forma notória a sociedade; e

f) Se o titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer ou
não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.

2 � A contrapartida devida pela amortização, se a lei não dispuser
imperativamente de modo diverso, será a que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, dando
tais poderes através de procuração.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253751

PASTELARIA E CONFEITARIA ESTUDANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 084; identificação de pessoa colectiva n.º 500482201; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 11/20020525.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores sociais e corresponde à soma de cinco
quotas pertencentes a: Secundino Fortes Espinheira, 2600 euros; Maria
de La Concepcion Felisa Fortes Gonzalez Baeta, 1200 euros; Vítor
Manuel Fernandes Cunha, 400 euros; Vítor Manuel Fortes Cunha,
400 euros; e Ana Cristina Fortes Cunha, 400 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253804

C. A. T. � COMPANHIA DE AFRETAMENTOS
E DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7845/990201; identificação de pessoa colectiva n.º 502409150;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 63 e 64/20020125.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 63/20020125.
Cessação de funções da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Ledo,

Morgado & Associados, por ter renunciado em 16 de Julho de 2001.
Apresentação n.º 64/20020125.
Nomeação de revisor oficial de contas, por deliberação de 16 de

Novembro de 2001:
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade, 245, 8.º-C, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253803

MARCOPOR � SOCIEDADE PORTUGUESA IMOBILIÁRIA
E DE COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2613/930517; identificação de pessoa colectiva n.º 502995769;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 266/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se representado
por 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão sempre nominativas e poderão ser represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 ac-
ções.

3 � Poderá igualmente haver na sociedade acções escriturais nos
termos da lei aplicável.

4 � A sociedade poderá, por uma ou mais vezes, exigir a todos ou
alguns dos seus accionistas a concretização de prestações acessórias
até ao triplo do capital social emitido por um prazo não excedente a
dez anos. Salvo actualização monetária, as prestações acessórias se-
rão efectuadas a título gratuito.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331585

CÉSAR FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 833/560409; identificação de pessoa colectiva n.º 500449015;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/011218.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 412 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

2.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas: uma de 100 euros, perten-
cente ao sócio Alfredo Ferreira Esteves; e outra de 4900 euros, per-
tencente à sócia Maria do Carmo Presa Pereira Esteves, também
conhecida por Maria do Carmo Presa Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253794
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PME INVESTIMENTOS
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1055/890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502218835;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 38/021127.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 38/021127 (Comp.).
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação em 4 de Dezembro de 2001, de Maria Filomena Dias Pas-
tor, casada, Rua dos Heróis de Quionga, 6, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000253793

MONIFOR � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 379/841204; identificação de pessoa colectiva n.º 501511601;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20030325.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 11 de Março de 2003.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001130627

PEDRO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 378/530223; identificação de pessoa colectiva n.º 500474532;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 48/20030530.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 5 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303964

PERFEITO ESTEVES & ROSENDO ESTEVES FRIAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 809/300708; identificação de pessoa colectiva n.º 500960917;
inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 19/20030520.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002381941

MEDIA INSIGHT � TEMPOS E MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8246/990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504434969;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20030530.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 22/20030530.
Nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Outubro de 2002:
Susana Maria Quinteiro Marques de Carvalho, casada, Rua de

Marcela Pires de Messias, 17, 1.º, direito, Paço de Arcos, Oeiras.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303972

COMPANHIA PORTUGUESA DE RATING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 049; identificação de pessoa colectiva n.º 501965033;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 5 e 6/20030508.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/20030508.
Cessação de funções do administrador, Ernâni Rodrigues Lopes, por

ter renunciado em 31 de Março de 2003.
Apresentação n.º 6/20030508.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 31 de Março de 2003, para o triénio em curso de 2001-
2003, de José Joaquim Dias Curto, casado, Rua do Professor Orlando
Ribeiro, 5, 10.º, direito, Lisboa.

Menção: O administrador Júlio Henriques Neves passou a exercer
as funções de presidente.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368600

CGI � CONTABILIDADE E GESTÃO INFORMATIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 943/851203; identificação de pessoa colectiva n.º 501570217;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20030507.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 23/20030507.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Dezembro de 2002,

de Patrícia de Sousa Martins Jorge Rebelo dos Santos, casada, Rua de
Inácio Duarte, 4, 2.º-A, Carnaxide.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002367825

MILFONTES � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 388/830825; identificação de pessoa colectiva n.º 501393943;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030520.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 6/20030520.
Nomeação de gerente, por deliberação de 14 de Maio de 2003, de

Maria da Glória Couto Marques, divorciada, Avenida de Patrão Joa-
quim Lopes, 18, 2.º, esquerdo, Paço de Arcos.

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 7/20030520.
Cessação de funções do gerente, Ezequiel Balsa de Matos Vicente,

por ter falecido em 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303980

CNUFA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6798/190814; identificação de pessoa colectiva n.º 500332630;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 25/20030508.

Certifico que, foi registado o encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368686
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MACROTRADE � MARKETING E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 887/19830324; identificação de pessoa colectiva
n.º 501391355; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20030522.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 6, apresentação n.º 7/20030522. � Recondução
dos gerentes, por deliberação de 28 de Fevereiro de 2003, para o triénio
de 2003/2005: António Jorge Augusto Rodrigues da Silva, Joaquim
Manuel Nunes.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002945152

CIVILALVES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVES & AIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 325/19791022; identificação de pessoa colectiva
n.º 500762309; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20030516.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação: n.º 9/20030516. � Deslocação
desde para: Avenida do Colégio Militar, 27, B, freguesia de Benfica,
concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002378800

CROSSAUTO � REPARAÇÕES E VENDA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 130/19770923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500696950; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/
20030428.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição acima referida:
Apresentação n.º 2/20030428. � Nomeação de gerente, por deli-

beração de 11 de Junho de 2002, até 31 de Dezembro de 2003: Beatriz
Maria Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães, casada,
Avenida de Severino Falcão, 10, Prior Velho.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002378053

CROSSAUTO � REPARAÇÕES E VENDA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 130/19770923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500696950; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/
20030506.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 6/20030506. � Nomeação do revisor oficial de
contas, por deliberação de 11 de Junho de 2002: Ana Maria Mendes
& Fernando Alçada, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Ave-
nida de Álvares Cabral, 34, 3.º, Lisboa; Fernando António Figueiredo
Alçada, residente na morada anterior, revisor oficial de contas, su-
plente.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002378100

PASTELARIA CÔSCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 594/19741216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212244; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 36 e 37/20030509.

Certifico que, o texto que se segue transcrição acima referida:
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 36/20030509. � Cessação de

funções do gerente, José Gonçalves Coelho, por ter renunciado em
28 de Abril de 2003.

Apresentação n.º 37/20030509. � Nomeação de gerente, por de-
liberação de 28 de Abril de 2003, Américo Vicente.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368813

MULTIQUÍMICA � SOCIEDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 907/19710205; identificação de pessoa colectiva n.º 500199680;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 85/20011219.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 2 000 000$ para 20 000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 10 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto Manuel Abrantes
Morgado dos Santos e João Carlos de Almeida Batista.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331607

PROMOSOCIAL � GESTÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 228/20030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506539458;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20030506.

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

1.º Rui Paulo Miguel Moutinho, solteiro, maior, natural de Angola,
residente na Rua do Poeta Bocage, 13, 4.º, A, em Lisboa, contribuin-
te fiscal n.º 188656952, portador do bilhete de identidade n.º 8810054,
de 4 de Abril de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

2.º Marco Artur e Silva Luís Garcia Jerónimo, solteiro, maior,
natural de Angola, residente na Rua do Dr. Oliveira Salazar, 104, Santa
Cita, Tomar, contribuinte fiscal n.º 191941905, portador do bilhete
de identidade n.º 9024969, de 5 de Maio de 1999, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Tomar.

3.º António Miguel Breda de Oliveira Mendes, solteiro, maior,
natural de França, residente na Avenida de 25 de Abril, 31, 9.º, es-
querdo, Cacilhas, Almada, contribuinte fiscal n.º 198825625, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 9564221, de 26 de Julho de 2000,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

4.º Pedro Jorge Simões Rodrigues Pires, natural de Lisboa, fregue-
sia de São Jorge de Arroios, casado com Sónia Maria de Oliveira Pin-
to Rodrigues Pires, sob o regime da separação de bens, residente na
Rua da Flora, 45, rés-do-chão B, Lombos Sul, Carcavelos, contribuin-
te fiscal n.º 196032016, portador do bilhete de identidade n.º 9848985,
de 27 de Março de 2003, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma PROMOSOCIAL � Gestão e Represen-
tações, L.da
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ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade terá a sua sede sita ao Largo de Vitorino Damâsio,
3, 5.º, direito, em Lisboa, freguesia de Santos-o-Velho.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da o mesmo órgão deliberar o estabelecimento, em território nacio-
nal ou estrangeiro, de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto representações, marketing, ven-
da directa, gestão e comercialização de brindes publicitários, produtos
na área da segurança rodoviária, bem como a sua importação, expor-
tação e distribuição.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em so-
ciedades com objecto idêntico ou diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais, assim como associar-se com outras pes-
soas jurídicas para, nomeadamente, constituir novas sociedades, agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participação.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 20 000 euros inteiramente realizado em di-
nheiro.

ARTIGO 5.º

Quotas

O capital social encontra-se dividido em quatro quotas:
a) Uma quota de 5000 euros, correspondente a 25% do capital

social, pertencente ao sócio Rui Paulo Miguel Moutinho;
b) Uma quota de 5000 euros, correspondente a 25% do capital

social, pertencente ao sócio Marco Artur e Silva Luís Garcia Jerónimo;
c) Uma quota de 5000 euros, correspondente a 25% do capital so-

cial, pertencente ao sócio António Miguel Breda de Oliveira Mendes;
d) Uma quota de 5000 euros, correspondente a 25% do capital

social, pertencente ao sócio Pedro Jorge Simões Rodrigues Pires.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Qualquer dos sócios poderá efectuar suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros dependerá
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � O consentimento deverá ser recusado sempre que o cedente
não ofereça preferência na cessão aos sócios que, se interessados, a
poderão exercer na proporção das quotas que então possuírem.

3 � No caso de algum sócio não pretender exercer o seu direito de
preferência, este transfere-se para os restantes sócios na proporção
das respectivas quotas.

4 � O consentimento da sociedade é pedido por escrito, mediante
carta registada com aviso de recepção, dirigida aos gerentes da socieda-
de, com indicação do cessionário e de todas as condições da cessão,
nomeadamente o preço e a forma de pagamento.

5 � A deliberação sobre o pedido de consentimento deverá ser
tomada pela assembleia geral nos 30 dias seguintes à recepção daque-
la; se assim não acontecer a eficácia da cessão deixa de depender do
consentimento da sociedade.

6 � Se a sociedade recusar o consentimento, a respectiva comuni-
cação dirigida ao sócio mediante carta registada com aviso de recep-
ção, incluirá uma proposta de amortização ou de aquisição da quota;
se o cedente não aceitar no prazo de 30 dias fica sem efeito, manten-
do-se a recusa do consentimento.

7 � A proposta de amortização ou aquisição, a ser feita pela so-
ciedade em caso de recusa do consentimento, deverá oferecer uma
contrapartida em dinheiro igual ao valor resultante do negócio enca-
rado pelo cedente, salvo se a cessão for gratuita ou a sociedade pro-
var ter havido simulação do valor, caso em que deverá propor o va-
lor contabilístico da quota calculada com base num balanço especial
para o efeito elaborado por uma empresa de auditores de reconhecida
competência que incluirá o valor correspondente aos lucros que o sócio
cedente tiver direito nesse momento.

8 � No caso de ser aceite pelo sócio cedente a proposta de amor-
tização ou aquisição da quota, a contrapartida em dinheiro será paga
no prazo de 60 dias, após a sua fixação definitiva.

9 � Se a sociedade deliberar a aquisição da quota, o direito a adqui-
ri-la é atribuído aos sócios que declararam pretendê-la no momento
da respectiva deliberação, proporcionalmente às quotas que então
possuírem; se os sócios não exercerem esse direito, pertencerá ele à
sociedade.

ARTIGO 8.º

Transmissão por morte

Em caso de morte de algum dos sócios, se a respectiva quota não
se transmitir a um só dos herdeiros do sócio falecido, devem de en-
tres eles nomear um que os represente junto da sociedade, no prazo
de 30 dias a contar do conhecimento da morte do sócio por algum
dos gerentes.

§ único. Esta disposição é aplicável com as necessárias adaptações
ao caso de dissolução, falência ou qualquer outra forma de extinção
de sócias que sejam pessoas colectivas.

ARTIGO 9.º

Amortização e aquisição de quota pela sociedade

1 � A sociedade poderá amortizar quotas ou, em alternativa, adqui-
ri-las ou fazê-las adquirir por sócio ou terceiro, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota tiver sido arrolada, penhorada, apreendida ou por

qualquer forma tenha sido arrematada, adjudicada ou vendida em
consequência de processo judicial;

c) Quando o sócio prejudicar dolosamente os interesses da socieda-
de ou por qualquer forma faltar ao cumprimento das obrigações pre-
vistas na lei ou assumidas nestes estatutos;

d) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio consentimento da sociedade;

e) Se a quota for de algum modo cedida com violação do disposto
no artigo 7.º;

f) Se o titular da quota for julgado falido ou insolvente ou se, sendo
uma pessoa colectiva, se dissolver;

g) Se o titular da quota, pessoa singular, falecer e não for dado
cumprimento ao estatuído no artigo anterior.

2 � A deliberação de amortização ou aquisição deverá ser tomada
no prazo de 90 dias a contar do conhecimento por algum dos geren-
tes do facto que permita a amortização ou aquisição.

3 � Deliberada uma amortização ou aquisição com base nos res-
pectivos pressupostos legais e contratuais, serão aplicáveis os termos
constantes dos n.os 7, 8 e 9 do artigo 7.º destes estatutos, com as
necessárias adaptações.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

A assembleia geral será convocada por carta registada com aviso
de recepção dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Fundo de reserva e distribuição dos lucros

Do lucro líquido apurado em cada exercício será retirado o mon-
tante destinado à reserva legal, devendo o restante ser distribuído ou
afecto a outras reservas, consoante o que for deliberado pelos sócios
em assembleia geral para o efeito convocada.

ARTIGO 12.º

Representação dos sócios em assembleia geral

Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral,
designadamente por terceiros que indicarem através de carta regista-
da, telex, fax ou correio electrónico, dirigido ao respectivo presidente
da mesa.

ARTIGO 13.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente que será remunerada ou não e com dis-
pensa de caução, fica a cargo de um ou mais gerentes, sócios ou não,
conforme deliberado em assembleia geral, desde já sendo nomeados
gerentes, com dispensa de caução, os quatro sócios fundadores.

2 � A sociedade obrigar-se-á em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de dois gerentes, nunca podendo ser pela assina-

tura conjunta dos gerentes Marco Artur e Silva Luís Garcia Jerónimo
e Rui Paulo Miguel Moutinho ou pela assinatura conjunta dos geren-
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tes António Miguel Breda de Oliveira Mendes e Pedro Jorge Simões
Rodrigues Pires;

b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos termos dos res-
pectivos instrumentos de mandato.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qual-
quer dos gerentes ou de um mandatário, no âmbito dos poderes que lhe
tenham sido conferidos pelo respectivo instrumento de mandato.

ARTIGO 14.º

Competência da gerência

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete ainda à ge-
rência assegurar a gestão de todos os negócios sociais e efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, para o que lhes são conferi-
dos os mais amplos poderes, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, propondo e contestando quaisquer acções, transigindo ou desis-
tindo das mesmas e comprometer-se em arbitragens, podendo para o
efeito, eleger os seus poderes num só mandatário;

b) Efectuar investimentos, adquirir, vender, hipotecar, dar de arrenda-
mento ou locação, tomar de arrendamento ou locar, alienar ou onerar
quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;

c) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do contrato social;
e) Atribuir e definir em acta os poderes que entenda confiar a qual-

quer mandatário que delibere constituir;
f) Designar quaisquer outras pessoas para o exercício de cargos sociais

noutras empresas;
g) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro;
h) Definir as políticas gerais de admissão, promoção e remunera-

ção do pessoal da sociedade;
i) Ajustar e celebrar contratos de locação financeira imobiliária ou

mobiliária, bem como todo e qualquer contrato necessário à realiza-
ção do objecto social, nomeadamente de empréstimos financeiros no
mercado nacional ou estrangeiro.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002379696

PATSPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE TÉNIS DE MESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 334/20030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506288781;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030509.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: António Emílio do Ro-
sário Figueiredo, contribuinte fiscal n.º 104521465, natural da freguesia
e concelho de Cascais, residente na Rua de António Pedro, 1, 2.º, B,
em Lisboa e mulher, Ana Bela Emídio Ramon Navarro Figueiredo,
contribuinte fiscal n.º 128965770, natural da freguesia da Trafaria,
concelho de Almada, residente na Quinta da Gestosa, Gestosa, Couto
do Mosteiro, Santa Comba Dão, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente
n.os 1274532, emitido em 19 de Janeiro de 1998 e 2065225, emitido
em 21 de Março de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, o primeiro de Lisboa e o segundo de Viseu.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PATSPORT � Comércio de
Artigos de Ténis de Mesa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de António Pedro,
1, 2.º, B, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de vestuário e artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368759

CONTA CRESCENTE � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 335/20030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506470946;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20030509.

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

1.ª Germínia Ambrósio Portela, divorciada, natural da freguesia da
Cova da Piedade, concelho de Almada, residente na Rua do Clube
Recreativo da Ramalha, 5, 2.º, direito, em Almada;

2.ª Inês Gonçalves Cayolla da Silva, solteira, maior, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
Rua de Pedro Nunes, 4, 2.º, direito, em Oeiras.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Conta Crescente � Con-
tabilidade e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Rodrigo da
Fonseca, 204, 5.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá, sem deliberação prévia dos sócios, mudar
a sede social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e cri-
ar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade,
fiscalidade e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócia, respectiva-
mente Germínia Ambrósio Portela e Inês Gonçalves Cayolla da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Germínia Ambrósio
Portela, por direito especial.

5 � Dentro dos limites da lei e deste contrato, a gerente tem os
mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade, e ainda,
em especial para, por si só:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessando, desistindo, transigindo e recorrendo em qualquer
pleito judicial;

b) Adquirir e ceder participações, ou participar, em quaisquer ou-
tras sociedades constituídas ou a constituir, ou em agrupamentos com-
plementares de empresas;

c) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar ou locar, quais-
quer bens ou parte dos mesmos;
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d) Trespassar, ou tomar de trespasse, quaisquer estabelecimentos,
bem como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos;

e) Contrair empréstimos, através de todo e qualquer meio legal
permitido, obter financiamento;

f) A gerente Germínia Ambrósio Portela, tem ainda os mais am-
plos poderes de gestão e representação da sociedade para, por si só,
adquirir, vender, permutar ou, por qualquer forma onerar bens imó-
veis e, para prestar garantias reais a quaisquer empréstimos contraí-
dos ou a contrair pela sociedade.

6 � Fica vedado ao gerente vincular a sociedade em actos, do-
cumentos e obrigações, estranhos ao objecto da mesma, desi-
gnadamente em fianças e actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade que tem direito
de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando for cedida a quota sem o consentimento previsto no

artigo 5.º deste contrato.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002368783

MARGOT VAN LAAKE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 352/20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506526976;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20030514.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Margot Irma Van Laake,
portadora do passaporte n.º N70823226, emitido em 9 de Novembro
de 1998, com o número fiscal de contribuinte 214165515, nascida
em Newport Beach, nos Estados Unidos da América e de nacionalida-
de holandesa, residente no Alto do Lumiar, Malha 4.1, Parque das
Conchas, bloco 6, 7.º, A, 1750-316 Lisboa, casada em regime de
comunhão de adquiridos com Luís Miguel Vieira Mendonça Baltazar,
vem ao abrigo do artigo 270.º A, do Código das Sociedades Comerci-
ais (nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 36/2000, de 14 de
Março), constituir sociedade unipessoal por quotas que se há-de reger
nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Margot Van Laake, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Alto do Lumiar, Malha 4.1, Parque das
Conchas, bloco 6, 7.º, A, 1750-316 Lisboa, freguesia do Lumiar, con-
celho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o design gráfico.

ARTIGO 3.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, pertencentes à única sócia Margot
Irma Van Laake.

ARTIGO 5.º

A única sócia poderá deliberar a realização 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 ge-
rentes.

2 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de adminis-
tração, incluindo os poderes para adquirir, onerar e alienar bens mó-
veis ou imóveis, bem como os poderes para se comprometer e para
confessar, desistir ou transigir, em qualquer acção ou processo judicial.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição do fundo de reserva legal, serão distri-
buídos à sócia, salvo se, por deliberação tomada em assembleia geral,
forem afectos total ou parcialmente, à constituição ou reforço de
outros fundos ou destinados a outras aplicações específicas.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.

ARTIGO 10.º

É desde já designada gerente Margot Irma Van Laake, casada, resi-
dente no Alto do Lumiar, Malha 4.1, Parque das Conchas, bloco 6,
7.º, A, 1750-316 Lisboa.

ARTIGO 11.º

A gerente fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
depósito das entradas de capital nos termos do artigo 202.º, n.º 4,
alínea b) do Código das Sociedades Comerciais para permitir o imedi-
ato início da actividade da sociedade.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica desde já autorizada a contratar trabalhadores, bem
como a celebrar contratos de leasing e ALD relativos a equipamen-
tos médicos e cirúrgicos, viaturas automóveis, ou qualquer outro equi-
pamento necessário ao funcionamento da sociedade e a proceder à
abertura de contas bancárias e respectivos movimentos necessários
ao seu funcionamento.

Declaro que o presente documento composto exprime a minha
vontade e ainda que não sou sócia de outra sociedade unipessoal por
quotas.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002391440

PHONE TWO � COMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 353/20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506544672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20030514.

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

1.º Rogério Paulo Arada Pereira Mateus;
2.º João Miguel Borrego Nogueira da Rocha;
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3.º Eurico da Costa Cordeiro;
4.º Paulo Rui de Barros Calisto.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PHONE TWO � Comunicações
Internacionais, L.da e tem a sua sede na Rua do Professor Simões
Raposo, 15, 1.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, filiais ou qualquer outra forma de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de tele-
comunicações e acesso à internet ao público e privados, comercia-
lização de artigos alimentares e produtos similares, a comercialização
de revistas e jornais e quaisquer outras publicações periódicas.

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

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Rogério Paulo Arada
Pereira Mateus, João Miguel Borrego Nogueira da Rocha, Eurico da
Costa Cordeiro e Paulo Rui de Barros Calisto.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo de dois gerentes a desig-
nar em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, deverão ser convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004331542

MARTINS & BASTOS � MEDICINA ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 358/20030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506506045;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20030515.

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

1.ª Maria Carolina Bastos Cadete Martins, natural da freguesia de
Barbacena, concelho de Elvas, divorciada, contribuinte fiscal
n.º 154435236, residente na Rua da Cidade Nova, lote 18, 3.º, esquer-
do, Vila Real de Santo António.

2.ª Ana Maria Cadete Martins, natural de Angola, divorciada, resi-
dente na Rua de David Mourão Ferreira, lote 5, 3.º, Serra da Mina,
Amadora, contribuinte fiscal n.º 200525085.

Verifiquei a identidade das outorgantes pelos bilhetes de identidade,
respectivamente, n.os 7448007, de 22 de Agosto de 2002 e 9542775,
de 4 de Julho de 2002, ambos dos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Bastos � Medicina
Oral, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Morais Sarmento, 6,
cave, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir ou encerrar agências, delegações, sucur-
sais, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na medicina oral, dentária e protésica/
ortodôncia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4250 euros pertencente à sócia Maria Carolina Bastos Ca-
dete Martins, e outra do valor nominal de 750 euros pertencente à
sócia Ana Maria Cadete Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia Maria Carolina Bas-
tos Cadete Martins, desde já designada gerente.

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

5.º

A cessão de quotas entre as sócias é livremente permitida, porém
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

6.º

Poderão ser exigíveis às sócias prestações suplementares de capital
até ao montante de 250 000 euros.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369941

VILA FRANCA DE XIRA

LUSSIAD � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6336/20031120; identificação de pessoa colectiva n.º 506762416;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031120.

Certifico que, foi constituída por Ion Rotaru, uma sociedade
unipessoal que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LUSSIAD � Construção Civil,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Estrada de A-dos-Loucos,
lote 2, 1.º, direito, freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de
Xira.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está representado por uma quota sendo o seu valor nominal de
5000 euros, pertencente ao único sócio, Ion Rotaru.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo único sócio, será exercida por um gerente, sendo ele já no-
meado, ou mais gerentes a nomear por ele.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, nomeadamente compra e venda, arrendamento e tres-
passes, no entanto tais negócios devem servir a prossecução do ob-
jecto da sociedade.
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6.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles, um que os represente na sociedade, enquanto a quota per-
manecer indivisa.

7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

8.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000284850

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

MOVITRANSPORTES PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 523; identificação de pessoa colectiva n.º 504242563;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 7/20040316.

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

Apresentação n.º 7/20040316.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: Transportes rodoviários de mercadorias, aluguer de equi-

pamentos industriais e agrícolas, serviços, obras públicas e construção
civil.

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 8/20040316. � Deslocação
da sede para a Zona Industrial N.C.P., lote 42, 7400-000 Ponte
de Sor.

Está conforme.

Março de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia Oli-
veira. 2001792395

SILVA COELHO � FARMÁCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 760;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040304.

Certifico que, Helena Fernandes da Silva Coelho, solteira, maior,
residente na Rua de Vaz Monteiro, 24, Ponte de Sôr, constituiu a
sociedade que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Silva Coelho � Farmácia, Unipes-
soal, L.da, é uma sociedade comercial sob a forma unipessoal por quotas.

2.º

A sua sede é na Rua de Vaz Monteiro, 25, freguesia e concelho de
Ponte de Sor.

3.º

O objecto social da sociedade, consiste no comércio a retalho de
produtos farmacêuticos (farmácia).

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente a uma única quota pertencente à sócia
Helena Fernandes da Silva Coelho.

5.º

A gerência da sociedade, pertence a um ou mais gerentes, remune-
rada ou não, a serem eleitos em assembleia geral, nomeando-se desde

já como gerente, a sócia Helena Fernandes da Silva Coelho, para o
exercício da mesma, bastando a sua assinatura para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos, podendo também a respectiva
escolha recair sobre pessoas estranhas à sociedade.

6.º

Fica expressamente autorizada a realização de negócios jurídicos
entre a sócia única e a sociedade, nos termos legais, nomeadamente
de acordo com o disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais.

7.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
ça, e igualmente, poderão ser feitas à caixa social, prestações suple-
mentares de capital, até ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005727849

PORTO
AMARANTE

S. E. E. C. � SOCIEDADE DE ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, Edifício Carvalhido, 4.º, DD/DE,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 594/
19911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502637196; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20040130.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de aumento
de capital e alteração parcial de pacto.

Quantia de aumento: 10 024,04 euros, realizado em dinhei-
ro: 7007,21 euros, pelo sócio Manuel Fernando Cerqueira Pinto e
3016,83 euros, pela sócia Maria José Cerqueira Ferreira de Sampaio Pinto.

Disposições alteradas: artigos 4.º e 5.º e aditado o artigo 8.º que fica-
ram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é do montan-
te de 20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
10 000 euros, uma de cada um dos sócios.

5.º

A gerência e a administração da Sociedade incumbem aos sócios, Manuel
Fernando Cerqueira Pinto e Maria José Cerqueira Ferreira de Sampaio
Pinto, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a Sociedade pela assi-
natura de qualquer um deles.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das respectivas quotas, até ao limite de 10 vezes o
capital social, mediante deliberação dos sócios, por unanimidade em
assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004971819

MAIA

FLEG � MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 923/
20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 501180656.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 4/
20040316. � Deslocou a sede para a Rua do Engenheiro Frederico
Ulrich, 1837, Gemunde, Maia.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496738
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IMO EXPERT � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 172/
20021223; identificação de pessoa colectiva n.º 506404307.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 17/
20040316. � Cessação de funções do gerente Hilário Dias Nogueira,
em 26 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 18/20040316. � Alteração do
contrato.

Artigos alterados: artigo 3.º e artigo 5.º que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 180 000 euros, divi-
dido em cinco quotas, duas com o valor nominal de 86 250 euros,
uma de cada um dos sócios António Duarte Fernandes Marques e Maria
Guilhermina Rodrigues Canedo de Olival Marques, e três quotas com
o valor nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Jaime
Alexandre da Silva Rodrigues, Adélio Silva Dias e Maria Alice de
Oliveira Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o sócio Jaime Alexandre da Silva
Rodrigues.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496746

JOSÉ RAMOS DE PINHO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 925/
20040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506798305; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20040317.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Ramos de Pinho &
Irmãos, L.da, tem a sua sede na Rua de Augusto Nogueira da Silva,
741, no lugar de Castelo da Maia, da freguesia de Avioso (São Pedro),
do concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em café, snack-bsr.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e está dividido em três quotas iguais de valor nominal
de 10 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Ramos de Pinho, Joaquim Ramos da Silva e Otelinda Ramos da Silva
Oliveira.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada e representa-
da em juízo e fora dele é suficiente a assinatura de qualquer um dos
referidos gerentes.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido os quais deverão
nomear um de entre eles que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota se mantiver no estado de comunhão hereditária.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496797

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 926/
20040317; identificação de pessoa colectiva n.º 980285771.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 13/20040317. � Criação de re-
presentação permanente.

Sociedade representada.
Firma: Mitsubishi Materials España, S. A., (sociedade unipessoal);

nacionalidade: espanhola; sede: Museos (Valência), Calle Emperador, 2.
Objecto: fabricação de metal duro, partindo do volfrâmio e outras

matérias-primas, assim como a mecanização do metal duro obtido para
a sua distribuição, exportação ou venda.

Capital: 3 000 000 euros.
Local da representação: Rua de D. Afonso Henriques, 2539, Águas

Santas, Maia.
Objecto: prospecção de mercado, apoio técnico e comércio por

grosso de ferramentas para a indústria metalomecânica.
Representante: Ângelo Augusto Matos Girão, casado, residente na

Rua da Areosa, 229, 4.º, A, Porto.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496819

TALHO AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 644/
20000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504858127.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 13/20040312. � Alteração do
contrato.

Artigos alterados: 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e aditamento do 9.º e 10.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma quota do valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Susana Maria Pinho da
Silva, e outra quota de 12 500 euros, pertencente à sócia Maria de
Lurdes Nogueira da Silva Lemos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, activa ou passivamente, compete à
sócia Maria de Lurdes Nogueira da Silva Lemos, com dispensa de caução
e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura da gerente ora nomeada.

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

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração responsabilizando

a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação, movi-
mentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 103 � 3 de Maio de 2004 9658-(89)

c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar

ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira, rela-
tivamente a móveis, automóveis e imóveis; e

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A divisão e cessão de quotas a não sócios depende do consen-

timento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas, salvo motivo devidamente justificado.

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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se
a lei prescrever outros prazos ou formalidades.

E que nos termos exposto dão como alterado parcialmente o con-
trato de sociedade e na sua qualidade de gerentes e sob sua inteira
responsabilidade que as importâncias do aumento já deram entrada na
caixa social, não sendo exigidas pela lei ou pelo contrato a realização
de outras entradas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 16/
20040312. � Cessação de funções da gerente Susana Maria de Pinho
da Silva em 22 de Dezembro de 2003, por renúncia.

O pacto social actualizado na respectiva pasta.

Conferida, Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015954

SERVICEPACK � INFORMÁTICA, SERVIÇOS
E OUTSOURCING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 295/
20030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506460037.

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

Apresentação n.º 8/20040312. � Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 2550 euros pertencente ao sócio, Manuel António Rodrigues
Riço, e duas iguais, do valor nominal de 1225 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios João Pedro da Cunha Coelho Cardoso e Fernando
José Rosa.

O pacto social actualizado encontra-se na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015938

DANZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 701/
20031007; identificação de pessoa colectiva n.º 500731993.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 18/20040108. � Projecto de cisão.
Modalidade: cisão simples.
Sociedade cindida: DANZAS, L.da

Sociedade a constituir, firma: DHL LOGISTICS (Portugal), L.da

Sede: Rua do Barreiro, 300, Crestins, Moreira, Maia.
Objecto: trânsito, armazenagem, carga, descarga, depósito, conser-

vação, custódia, manipulação, embalagem, recolha, distribuição, segu-
ro, despacho e transporte, combinado ou intermodal, com meios pró-
prios ou alheios, por via aérea, marítima, fluvial e terrestre, no país
e no estrangeiro, de toda a espécie de mercadorias e produtos, bem
como a prestação de serviços auxiliares ou complementares.

Capital: 50 000 euros.
Alterações projectadas na sociedade cindida, firma: DHL FREIGHT

(Portugal) � Transitários, L.da

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Monteiro.
2005015989

J. C. � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 920/
20040312; identificação de pessoa colectiva n.º 503936693.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 4/20040312. � Alteração do con-
trato, com reforço.

Artigos alterados: n.º 1 do 2.º e 4.º, com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Joaquim Dias Salgueiro, 173,
Vilar do Senhor, Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

2 � (Mantém-se.)

4.º

O capital social é de 56 000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 50 000 euros, e outra
de 6000 euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios, respec-
tivamente, Jorge de Oliveira Cardoso Fernandes, e mulher, Otília Maria
Sobral Alves de Oliveira Cardoso Fernandes.

Declarou ainda, sob sua responsabilidade que não tem conhecimen-
to de que, desde a data a que se reporta o balanço adiante referido que
serviu de base ao aumento do capital por incorporação de reservas,
até à data de hoje, hajam ocorrido diminuições patrimoniais que obs-
tem ao aumento do capital; e que as entradas correspondentes ao
aumento em dinheiro se encontram totalmente realizadas e que não
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é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de
outras entradas.

O pacto social actualizado encontra-se arquivado na respectiva
pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015970

GARDENSPACE � JARDINAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 919/
20030312; identificação de pessoa colectiva n.º 506025420; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040312.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GARDENSPACE � Jardinagem,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Xisto, 91, da freguesia de
Nogueira, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e manutenção de jardins e
sistemas de rega.

ARTIGO 3.º

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

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Sócio: António Marques Ribeiro.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015920

VESTASPOR � SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EÓLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 865/
20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506814050.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 19/20040317. � Designação de
gerentes: Svend Sigaard, casado, residente em Hogevej 3 B, Rindum
6950 Ringkobing, Dinamarca; Jens Anders Jensen, casado, residente
em Heboltoft 49, 6950 Ringkobing, Dinamarca; Mogens Filtenborg,
casado, residente em Spinkebjerg 20, Gjllerup, 7400 Herning, Dina-

marca e Soren Vedel, casado, residente em Praestegardsvej 26,
6900 Skjern, Dinamarca.

Data da deliberação: 28 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2003481974

CANDELAS � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 589/
19870324.

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

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 1/20040312. � Alteração do con-
trato, com reforço.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 959 374,92 euros, após reforço de 700 000,01 euros em

dinheiro, assim subscrito: 0,01 euros para ajustamento do capital e
700 000 euros por entradas em partes iguais pelos sócios Ramon
Alonso Alonso e Manuel Alonso Alonso que ficam a constituir duas
novas quotas, no valor nominal de 350 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos referidos sócios, passando o artigo alterado a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 959 374,92 euros, dele
correspondendo uma quota do valor nominal de 155 624,94 euros, à
sócia Café Candelas, Sociedade, L.da e duas quotas iguais do valor
nominal de 401 874,99 euros, uma a cada um dos sócios Ramon Alonso
Alonso e Manuel Alonso Alonso.

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 2/20040312. � Designados geren-
tes Enrique Alonso Montero, casado, residente na Plaza Santo Do-
mingo, 24, 6.ª, Lugo, Espanha e Ramon Alonso Alvarez, solteiro,
residente em C. Reina, 6, 3 A, Lugo, Espanha.

Data da deliberação: 2 de Março de 2004.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496720

G. E. GIGAWATT II � QUADROS ELÉCTRICOS
E AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 727/
20020418; identificação de pessoa colectiva n.º 505997630.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/20040310. �
Cessação de funções do gerente Tiago Gonçalves da Cruz e Silva, em
30 de Novembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496282

PIPELIFE PORTUGAL � SISTEMAS DE TUBAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 205/
19771006; identificação de pessoa colectiva n.º 500694435.

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

Inscrição n.º 46, apresentação n.º 2/20040318. � Designação, para
o biénio de 2004/2005, dos gerentes Guillaume Jean Marie Benoit Bucco,
casado, residente em 48 Quai le Gallo, 92100, Boulogne, França e Pedro
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Forjaz de Faria e Maria de Aguiar, casado, residente no Polígono Indus-
trial Malpica, Calle C, Parcelas 5-7, 50016 Zaragoza, Espanha.

Data da deliberação: 2 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497130

QUALIEVENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 217/
20030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506384608.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/20040318. � Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496835

DISTINTA SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6435/
19951103; identificação de pessoa colectiva n.º 503527017.

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

Inscrição n.º 19, apresentação n.º 5/20040318. � Alteração do
contrato.

Artigo alterado: 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária, comércio de
artigos para bens de uso pessoal e doméstico e outras actividades conexas.

O pacto social encontra-se arquivado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497149

SONAE TURISMO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 280/
07021990; identificação de pessoa colectiva n.º 502285230.

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

1 � Inscrição n.º 29, apresentação n.º 6/20040309. � Designação
dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003/2006:

Conselho de administração: presidente � Nuno Manuel Moniz
Trigoso Jordão, residente no Campo Grande, 380, lote 3 A, 7.º, A,
Lisboa; vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casa-
do, residente na Calçada da Arrábida, 1, habitação C 51, Porto; José
António Martins de Jesus, casado, residente na Rua de Manuel San-
tos, 48, B, 1.º, direito, Lisboa; Rui Manuel Falcão d�Ávila e Pereira,
casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 370, habitação 105,
Porto e Henrique José Moura de Sousa Montelobo, divorciado, resi-
dente na Rua de Brighton, 5, rés-do-chão, esquerdo, Monte Estoril.

Fiscal único, efectivo: Magalhães Neves e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo
de Beja Neves, casado, residente na Rua da Venezuela, 220, 10.º, es-
querdo, Porto; suplente: António Dias e Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Marques Dias,
casado, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

2 � Ficou depositada na pasta respectiva, toda a documentação
referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, respeitante
ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496185

JÚLIO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 398/
20030410; identificação de pessoa colectiva n.º 505122103.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 17/20040317. � Alteração do
contrato, com reforço.

Artigos alterado: 3.º
Capital: 30 000 euros, após reforço de 15 000 euros, em dinheiro,

subscrito pelo sócio Júlio José Carneiro Gonçalves Martins e a acres-
cer à sua quota, passando o artigo alterado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496789

OPINATUS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 050/
20021021; identificação de pessoa colectiva n.º 505037432.

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

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 16/20040317. � Alteração do
contrato com reforço.

Artigos alterados: n.º 1 do 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

 1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
60 000 euros, está dividido em quatro quotas com os seguintes valo-
res nominais: uma de 18 000 euros do sócio Júlio José Carneiro Gon-
çalves Martins, três cada uma no valor nominal de 14 000 euros uma
de cada um dos sócios Eduardo Manuel Pinto Barbosa, Amândio
Alfredo Pinto de Oliveira e Pedro Jorge Ribeiro de Castro Teixeira.

O pacto social actualizado encontra-se na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497114

EDIÇÕES LIVRO DIRECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 438/
20011207; identificação de pessoa colectiva n.º 504686810.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/20040317. �
Deslocou a sede para a Rua de Adelino Oliveira Cavadas Dias,
Milheiros, Maia.

Conferida, está conforme o original.

18 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497068

SANTOS & AMADOR � QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6563/
19951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503560448.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 4/
20040317. � Cessação de funções do gerente Manuel Joaquim Ama-
dor de Magalhães, em 12 de Novembro de 2003, por renúncia.
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Inscrição n.º 6, apresentação n.º 6/20040317. � Alteração do con-
trato.

Artigos alterados: artigo 3.º e artigo 6.º que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
14 963,94 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
com o valor nominal de 7481,97 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Alfredo Paulino Oliveira dos Santos e Alberta Maria
Amador de Magalhães Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a um gerente, sendo por
isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 � É designado gerente o sócio Alfredo Paulino Oliveira dos
Santos.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496754

RODRILÍNEA � CONFECÇÕES INDUSTRIAIS
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 396/
19881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059192.

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

Apresentação n.º 14/20040317. � Alteração do contrato com
reforço, redenominação.

Artigo alterado: 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 200 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Cassiano dos Santos Rodrigues e Maria Isabel Douradinha Afonso
Rodrigues.

O pacto social encontra-se arquivado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497106

ALUNIK (NORTE) � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 928/
20040318; identificação de pessoa colectiva n.º 506885291; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040318.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ALUNIK (NORTE) � Alu-
mínios, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Zona Industrial da Maia, Sector 1, lugar do
Outeiro, lote 5, freguesia de Gemunde, concelho da Maia.

2 � A gerência da sociedade pode deliberar sobre a mudança da sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como a criação e extinção de sucursais, delegações ou quaisquer
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto: distribuição, importação, expor-
tação, representação e comercialização de alumínios.

2 � A sociedade pode livremente, sob qualquer forma legal ou
contratual, associar-se com outras entidades jurídicas, singulares ou
colectivas, ou a agrupamentos complementares de empresas ou enti-
dades de natureza semelhante, participar na sua constituição, gerên-
cia, administração ou fiscalização, bem como, livremente, adquirir
participações, como sócio ou accionista, em sociedades de responsa-
bilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, e em
sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 200 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de
160 000 euros pertencente ao sócio Tomáz Guerra Neta, e outra de
40 000 euros pertencente ao sócio Jorge Manuel Ferreira Coutinho.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime, a sociedade pode exigir aos sócios pres-
tações suplementares até um montante global igual a 10 vezes o ca-
pital social à data da deliberação.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, à qual fica reservado em primeiro lugar o direito de preferên-
cia, e em seguida aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, será eleita em assembleia geral, ficando desde já nomeado geren-
tes ambos os sócios, obrigando-se validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos com a intervenção e assinatura de dois ge-
rentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio desde que:
a) A mesma seja arrolada, arrestada ou sujeita a qualquer outro

procedimento cautelar ou administrativo;
b) A mesma seja cedida com desrespeito do estabelecido no arti-

go 6.º;
c) Tal seja acordado com o respectivo titular;
d) A mesma seja adjudicada a um não sócio em caso de partilha

judicial ou extrajudicial,
§ único. A contrapartida da amortização será a resultante do últi-

mo balanço aprovado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496827

FARMÁCIA LIMA COUTINHO, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 879/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506854396.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 10/20040317. � Designação de
gerente, Joaquim Freire de Carvalho, residente na Rua das Tulipas,
130, rés-do-chão, Águas Santas, Maia.

Data da deliberação: 15 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497084

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. ANTÓNIO PINTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8272/
19970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503886483.
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Certifico que, ficou depositado na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000056130

SITUS � EXPLORAÇÃO DE TORRES
DE TELECOMUNICAÇÕES E SITES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 897/
20020723.

Certifico que, ficou depositado na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004497122

ENERLUZ � REPRESENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 621/
20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 503947199.

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

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 12/20040317. � Alteração do
contrato, com reforço.

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 2.º, artigo 4.º e artigo 6.º
Capital: 99 759,58 euros, após reforço de 54 867,77 euros, em di-

nheiro, assim subscrito pelos sócios: Jayme da Costa, Mecânica
Electricidade, S. A., 43 894,21 euros e António Augusto Sobral Alves
de Oliveira, 10 973,56 euros e a acrescer às suas quotas, passando os
artigos alterados a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede na Rua da Terra Monte, 845, armazém
2, freguesia de Gueifães, concelho da Maia.

CLÁUSULA 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 99 759,58 euros, corresponde à soma de duas quo-
tas, uma de valor nominal de 79 807,66 euros, pertencente à socie-
dade Jayme da Costa, Mecânica e Electricidade, S. A., e outra de va-
lor nominal de 19 951,92 euros, pertencente ao sócio António
Augusto Sobral Alves de Oliveira.

CLÁUSULA 6.º

Gerência

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por dois gerentes, com ou sem remuneração, consoante for delibera-
do em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes ou de
um mandatário com poderes para o efeito.

3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e de
representação social, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
designadamente por:

a) Adquirir, locar, alienar, permutar ou, por qualquer modo, onerar
quaisquer bens ou direitos não vedados por lei, incluindo veículos au-
tomóveis;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos e
realizar quaisquer operações de crédito comercial não vedadas por lei;

c) Negociar, propor, aceitar ou outorgar em todos os actos e con-
tratos no âmbito do objecto social;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios, ainda que
não tenham atingido a fase contenciosa, e comprometer a sociedade
em árbitros.

4 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em
letras de favor, fianças ou avales.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496770

PREDINOG � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 181/
19990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504313118.

Certifico que, ficou depositado na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002004056

PAREDES

GONDILEVA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2342/
20010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505287927;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) 20 e 22/20040304.

Certifico que, em relação à sociedade NOVAROLANDO � Assis-
tência Técnica de Máquinas, L.da, foi registada a cessação de funções,
em 31 de Dezembro de 2003, do gerente Manuel Elísio Cid de Sousa,
por renúncia.

Mais certifico que, a mesma sociedade alterou a sua firma para a
indicada em epígrafe e, em consequência, foi dada nova redacção aos
artigos 1.º, 3.º e 4.º que passaram a ter as seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GONDILEVA � Assistência Téc-
nica de Máquinas, L.da, tem a sua sede na Rua da Cruz das Almas,
freguesia de Parada de Todeia, concelho de Paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 15 000 euros distri-
buído por três quotas iguais do valor nominal de 5000 euros cada, duas
pertencentes ao sócio Sérgio Fausto Borges da Silva e a outra perten-
cente à sócia Odília Manuela Neves Nogueira.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003020063

PORTO � 1.A SECÇÃO

AQUAZUL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2358-A/19940713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500027617; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 1/
20030422; pasta n.º 2358-A.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Por escritura de 17 de Abril de 2003, do 1.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Gaia, tendo em consequência os artigos 14.º, 15.º, 16.º,
17.º, 24.º, b), e 29.º do respectivo contrato de sociedade ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, composto de três ou cinco membros efecti-
vos e um ou dois gerentes, eleitos em assembleia geral ou por qual-
quer outra forma prevista na lei.

ARTIGO 15.º

As atribuições do fiscal único ou do conselho fiscal são as que lhe
são especificadas na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 16.º

1 � No caso de existir conselho fiscal este reunirá ordinariamente
uma vez por trimestre, em dia designado pelo presidente, e extraor-
dinariamente sempre que algum dos seus membros o julgue conveni-
ente e ainda a pedido do conselho de administração, para dar o seu
parecer sobre assuntos que este lhe submeta.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

No caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou defi-
nitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração, assu-
mirá funções um membro suplente; na falta deste, o conselho de ad-
ministração procederá à cooptação; se tal não ocorrer, o fiscal único
ou o conselho fiscal designará o substituto ou remeterá para eleição a
realizar em próxima assembleia geral.

ARTIGO 24.º

b) Sempre que o conselho de administração, o fiscal único ou o
conselho fiscal o julguem conveniente ou quando requerido por acci-
onistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 29.º

O conselho de administração, ouvido o fiscal único ou o conselho
fiscal, poderá resolver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no
decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto na
competente Conservatória, no prazo de três meses.

Arquivo fotocópias das referidas certidão comercial e acta.
Fez-se a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, ao

outorgante.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 1000232433

PORTO � 3.A SECÇÃO

TIRAVILA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6752-A/19980619; identificação de pessoa colectiva
n.º 500462119; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 1/20040315.

Certifico que, foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe, sendo
o extracto da inscrição do seguinte teor:

Sede: Rua do Progresso, 436, 2.º, sala B, Perafita, Matosinhos.

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

Está conforme.

19 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601100

MACHADO RIBEIRO & SOARES
GESTÃO HABITACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9094/19971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504040804;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20040310.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto das inscrições do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

18 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601062

NATURA CAFFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 16 404/
20040310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040310.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NATURA CAFFÉ � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sede social é na Rua de Sarmento Pimentel, 328, freguesia
de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

3 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade em por objecto: café, snack-bar, cafetaria, bar, pastela-
ria, actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 3350 euros, pertencente à sócia Isabel Helena Costa
Teixeira e outra de 1650 euros, pertencente à sócia Daiane Diniz
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade de todo o capital social,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao mon-
tante global de cinco vezes o capital social actual e os sócios poderão
fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbe à
gerência, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerada ou
não, conforme for deliberado, ficando, desde já, nomeados gerentes
as sócias Isabel Helena Costa Teixeira e Daiane Diniz Ribeiro e ainda
os não sócios Joaquim Jorge Dias Martins Jacob, solteiro, maior, natural
da freguesia e concelho de Matosinhos, residente na Rua dos Lourei-
ros, 96, Matosinhos e Manuel Artur Jacob Maia Gonçalves, casado,
natural da freguesia e concelho de Matosinhos, onde reside na referi-
da Rua dos Loureiros, 115, 1.º, esquerdo.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo uma das
assinaturas sempre da gerente Isabel Helena Costa Teixeira.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing, para
a sua aquisição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade, tendo o direito de preferência na cessão em primeiro
lugar os sócios não cedentes, em segundo lugar a sociedade.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou da quota, ou quando a mesma for arrema-

tada, adjudicada ou vendida em processo judicial, administrativo ou fiscal;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

18 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601054
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MULTIVENTILAÇÃO � SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
E VENTILAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2501/19920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502832436;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 9/20040209.

Certifico que, a sociedade que anteriormente tinha a firma
MULTIVENTILAÇÃO � Sistemas de Ar Condicionado e Ventila-
ção, L.da alterou o contrato da sociedade, tendo sido transformada em
sociedade anónima, por deliberação de 14 de Novembro de 2003, fi-
cando a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação MULTIVENTILAÇÃO � Sis-
temas de Ar Condicionado e Ventilação, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Marcos da Cruz,
1693, freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da administração pode a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho, para concelho limí-
trofe ou para qualquer outro local, para o qual a administração esteja
habilitada a deliberar.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de equipamento e acessórios de ar condicionado e
ventilação.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000 de euros, sendo representado por 200 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções são ao portador, sendo representadas por títulos de
1, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 � Os títulos definitivos e provisórios são assinados por um admi-
nistrador, podendo as assinaturas ser de chancela por ele autorizada.

3 � A sociedade poderá emitir acções escriturais nos termos da lei
aplicável, caso em que todas as referências do presente contrato re-
lativas às acções ao portador se consideram aplicáveis às acções
escriturais que venham a ser criadas ex novo ou por conversão.

4 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas,
designadamente acções preferenciais sem direito de voto, eventual-
mente remíveis.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá, obtidas as necessárias autorizações, emitir
obrigações até ao limite máximo previsto na lei, na forma que for
determinada em assembleia geral e em todas as espécies permitidas
por lei.

CAPÍTULO III

Orgânica da sociedade

SECÇÃO I

Deliberações dos accionistas. Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem
averbadas em seu nome nos respectivos livros da sociedade, nos cin-

co dias que imediatamente antecederem a sua realização, pelo menos
200 acções ou as representem nos termos do n.º 4 e que estejam em
condições de exercer o direito de voto ou, tratando-se de acções ao
portador não registadas, se encontrem, com a mesma antecedência,
depositadas em qualquer instituição de crédito ou na sede da sociedade.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário a eleger pela assembleia geral, de entre accionistas ou
não accionistas, para mandatos de quatro anos renováveis.

3 � Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir e participar
nas assembleias gerais.

4 � Os accionistas que não possuírem um número de acções sufi-
ciente 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 de
acções agrupadas.

ARTIGO 8.º

Convocação e funcionamento da assembleia geral

1 � As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas, em pri-
meira convocação, desde que estejam presentes ou representados ac-
cionistas que detenham acções correspondentes, pelo menos, a meta-
de do capital social, não se contando para o cômputo deste a eventual
existência de acções próprias.

2 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.
3 � Caso todas as acções se convertam em acções nominativas,

poderá a assembleia geral ser convocada apenas por carta registada,
com aviso de recepção, enviada aos accionistas com a antecedência
de, pelo menos, 21 dias, sem prejuízo de a administração decidir pro-
mover a publicação da convocatória.

ARTIGO 9.º

Remuneração de membros dos órgãos sociais

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a eventual atribui-
ção de remunerações aos diversos titulares dos órgãos sociais, sem
prejuízo do disposto no n.º 3.

2 � Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração, ou
não, dos diversos titulares de órgãos sociais, compete àquela assembleia,
ou a uma comissão de vencimentos por ela nomeada e constituída
por três membros, fixar essa remuneração.

3 � A remuneração do revisor oficial de contas será estabelecida
pela administração.

4 � Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder 35% dos lucros do
exercício que forem distribuíveis.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, mínimo de três e máximo de nove.

2 � A designação dos administradores far-se-á em assembleia ge-
ral para mandatos de três anos, renováveis por uma ou mais vezes,
com os votos favoráveis de, pelo menos 40% dos votos, em primeira
convocação.

3 � A eleição dos administradores realizar-se-á por listas, sendo
designados aquele que integrarem a lista mais votada, aprovada pelos
votos correspondentes à maioria prevista na parte final do n.º 2, as-
sumindo as funções de presidente do conselho de administração o
elemento da lista mais votada que for indicado em primeiro lugar. As
listas apresentadas a sufrágio poderão indicar suplentes.

4 � Os administradores são dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

Competência

1 � Ao conselho de administração, enquanto órgão de representa-
ção da sociedade, cabem os mais amplos poderes necessários à prática
de actos de gestão e administração da sociedade, competindo-lhe
designadamente, para além dos previstos na lei e em outras disposi-
ções deste contrato:

a) Deliberar o aumento do capital social, por entradas em dinheiro,
desde que o mesmo não ultrapasse o montante de 2 000 000 de euros;

b) Decidir a associação com terceiros, sob qualquer forma legal ou
contratual, nomeadamente para formar sociedades, consórcios, agru-
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pamentos complementares de empresas ou associações em participa-
ção, assim como a subscrição, aquisição, alienação ou oneração de
participações no capital social de quaisquer outras sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

2 � O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade ou optar por criar, para
esse efeito, uma comissão executiva composta por, pelo menos, três
administradores.

ARTIGO 12.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois administrado-
res, do administrador-delegado, dentro dos poderes da delegação, ou
de um administrador e um mandatário ou procurador, nos termos do
respectivo mandato.

2 � Em todos os documentos de mero expediente, tais como o
endosso de cheques, vales e outros valores a depositar em conta da
sociedade aberta em instituição de crédito e simples correspondência,
e na execução de deliberações da assembleia geral que constem de acta
da sociedade, é sempre suficiente a intervenção de um administrador.

ARTIGO 13.º

Limites à actuação da administração

À administração e aos respectivos membros, isolada ou conjunta-
mente, é vedado prestarem cauções e garantias pessoais ou reais pela
sociedade se as mesmas, não tendo em vista a realização do objecto
social, não forem concedidas em favor de sociedade que se encontre
em relação de grupo.

ARTIGO 14.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne, pelo menos, semestral-
mente e funciona nos termos dos números seguintes.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito, nomeada-
mente por carta ou telecópia, com a antecedência mínima de oito dias.

3 � As convocatórias são dispensadas se o conselho designado
deliberar reunir em datas fixas; caso em que tal deverá ser lavrado em
acta do conselho e formalmente comunicado aos seus membros.

4 � Quando esteja em causa deliberação sobre os assuntos expres-
samente referidos no n.º 1 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 11.º e no
n.º 2 do artigo 16.º deste contrato, a convocação do conselho de ad-
ministração terá de ser obrigatoriamente realizada por meio de carta
registada com aviso de recepção, ou com protocolo, enviada com a
antecedência mínima de 10 dias, a menos que todos os seus membros
estejam presentes.

5 � Qualquer administrador pode fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante carta ou telecópia
dirigido ao presidente, sem prejuízo de cada instrumento de represen-
tação só poder ser utilizado para a reunião em função da qual tiver
sido criado.

6 � Na falta do presidente do conselho de administração, presidi-
rá à reunião da administração o membro que se encontrar há mais
tempo em funções e, em caso de igualdade, o mais idoso.

7 � É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por carta ou telecópia do administrador impedido de estar
presente na reunião, contando que a sua assinatura seja reconhecida
pela maioria dos administradores presentes.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 15.º

Composição e funcionamento

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, com os requisitos estabelecidos na lei, eleitos pela assembleia
geral para mandatos de dois anos, renováveis.

CAPÍTULO IV

Funcionamento da sociedade

ARTIGO 16.º

Aplicação de resultados

1 � O lucro líquido, legal e contratualmente distribuível, terá a
aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral determinar.

2 � O conselho de administração pode, obtido o parecer favorável
do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda metade de cada
exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis, observados
os limites legais.

ARTIGO 17.º

Direito de informação

1 � Sendo solicitadas informações à administração, disporá esta
do prazo de 30 dias para conceder a resposta devida, sem prejuízo de
disposições legais imperativas que, para uma situação concreta, esta-
beleçam um prazo inferior.

2 � O conselho de administração poderá regulamentar o exercício
do direito de informação.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é lícito à
sociedade recusar a consulta dos livros e instrumentos sociais no pe-
ríodo de elaboração e aprovação interna das contas anuais.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 18.º

Foro

Para dirimir todas as questões emergentes deste contrato,
designadamente quanto à validade das respectivas cláusulas e ao exer-
cício dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre
esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente
competente o tribunal da comarca da sede da sociedade.

ARTIGO 19.º

Derrogação de preceitos supletivos

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais podem
ser derrogadas por deliberação dos accionistas desde que tomada por
dois terços dos votos correspondentes ao capital social e não contra-
rie qualquer disposição deste contrato.

Está conforme.

18 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601046

JOSÉ P. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 699/19840511; identificação de pessoa colectiva n.º 501450769;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: ( of.) e 5/20040310.

Certifico que, a sociedade alterou o contrato, tendo sido modifica-
dos os artigos 3.º e § 1.º do 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Luís Pereira Pinto e uma do valor
nominal de 2450 euros, pertencente à sócia Alexandra Sofia Castro
Pinto.

ARTIGO 4.º

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Luís Pe-
reira Pinto.

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

Está conforme.

18 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601038

SANTARÉM
RIO MAIOR

ALFREDO ACÁCIO DE SÁ, L.DA

Sede: Rua Projectada à Estrada da Chainça, lote 3, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1418/
20040311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040319.
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Certifico que, entre Alfredo Acácio de Sá e mulher Maria de Lurdes
Castro e Silva Sá casados sob o regime de comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas, com a denominação
em epígrafe que se há-de reger pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Alfredo Acácio de Sá, L.da e
tem a sua sede na freguesia e concelho de Rio Maior, na Rua Projec-
tada à Estrada da Chainça, lote 3 e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na indústria metalomecânica, fabricação e
montagem de equipamento rodoviário, de transporte e salubridade
pública, fabricação de componentes e equipamentos oleohidráulicos e
pneumáticos e comercialização, reparação e assistência após venda.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de 4000 euros pertencente ao sócio
Alfredo Acácio de Sá;

b) Uma outra no valor de 1000 euros da sócia Maria de Lurdes de
Castro e Silva Sá.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Alfredo Acácio de Sá e
Maria de Lurdes de Castro e Silva Sá.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberada em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberen por unanimidade de votos re-
presentativos da totalidade do capital social.

Conferida. Está conforme.

24 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2003777709

SETÚBAL
ALMADA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OS FARAÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9164/
19980408; identificação de pessoa colectiva n.º 502066997; data
do depósito: 02032004.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

26 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2004457490

MISERVI � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS,
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 102/
08052000; identificação de pessoa colectiva n.º 503373540; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000253763

POLICLÍNICA SINAIS VITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8844/
19970819; identificação de pessoa colectiva n.º 504001531; data
do depósito: 27122001.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 103 � 3 de Maio de 20049658-(98)

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins Fer-
nandes Nave. 1000253764

ELO PRINCIPAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9575/
19990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504853627; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253765

CANTO ALEGRE � INFANTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9686/
19990526; data do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253766

CANTO ALEGRE � INFANTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9686/
19990526; data do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253767

HIDRO-AMBIENTE � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 230/
20072000; data do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

8 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000253768

CAPA RICA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9457/
19981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504734652; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253769

RICALADRIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 256/
18092000; identificação de pessoa colectiva n.º 505105764; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253770

VÍTOR MADEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4086/
19861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501586857; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253771

METALÚRGICA AMANHECER
INDÚSTRIA METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2222/
19810622; identificação de pessoa colectiva n.º 501160973; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253772

LETRAS MIÚDAS � PRODUTOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9055/
19980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504085352; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253773

LETRAS MIÚDAS � PRODUTOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9055/
19980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504085352; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253774

COUTO & FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1266/
19730321; identificação de pessoa colectiva n.º 500338671; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253775

MAC � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8254/
19960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503648779; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253776
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DATALMADA � EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6155/
19911002; identificação de pessoa colectiva n.º 502642068; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253777

TINTAROLAS � COMÉRCIO DE MATERIAIS ESCOLARES
E DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7429/
19940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503275182; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253778

AUTO PISTA META � DIVERSÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6004/
19910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502565926; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253779

PLANTIMAGEM � VENDA DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 872/
22062001; identificação de pessoa colectiva n.º 502966157; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253780

ITURCON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7676/
26011995; identificação de pessoa colectiva n.º 503391310; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253781

CONSTRUÇÕES VITANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9576/
19990218; data do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253782

LETRAS MIÚDAS � PRODUTOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9055/
19980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504085352; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253783

H. BLANCO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8490/
19961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503795666; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253784

H. BLANCO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8490/
19961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503795666; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253785

JOÃO LUCAS DIAS, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9436/
19981112; identificação de pessoa colectiva n.º 503794937; data
do depósito: 02012002.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e
2000.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253786

GUERREIRO & MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 292/
23032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504807293; data
do depósito: 03012002.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000253787

SOPICA � SOCIEDADE DE LIMPEZA, PINTURA
E DECAPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7316/
19940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503181234; data
do depósito: 03012002.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253788
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MILLENNIUM � BOUTIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9267/
19980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504248499; data
do depósito: 28112001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 2001158610

BOANOVA � CENTRO DE ACUPUNCTURA
E HOMEOPATIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 432/
19092000; identificação de pessoa colectiva n.º 505127415; data
do depósito: 27112001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 2001158602

RIO TAGUS � GESTÃO IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6687/
19921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502894113; data
do depósito: 26112001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 2000967965

EUROPERFIL � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9992/
07012000; identificação de pessoa colectiva n.º 502643714; data
do depósito: 27112001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 2001158580

CIRSANTOS � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7124/
19931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503120057; data
do depósito: 27112001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 2001158599

JOSÉ RODRIGUES MIRCO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1068/
19701012; identificação de pessoa colectiva n.º 500159483; data
do depósito: 28122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 2000967086

GRAÇA & VÍTOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 228/
23032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504805207; data
do depósito: 03012002.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2000967051

METALÚRGICA AMANHECER
INDÚSTRIA METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2222/
19810622; identificação de pessoa colectiva n.º 501160973; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253816

LOTISOL � CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4295/
23061987; identificação de pessoa colectiva n.º 501843531; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253817

ALVES TRIGO � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 434/
21092000; identificação de pessoa colectiva n.º 505100690; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253818

JOÃO SILVA & FILHOS � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9059-
A/19980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504108158; data
do depósito: 27122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253819

SETIREGIL, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 182/
10072000; identificação de pessoa colectiva n.º 504903985; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253820
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CENTRO CLÍNICO VERA-CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5992/
19910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502565756; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253822

CACO OCO � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8497/
19961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503794937; data
do depósito: 10102001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253824

TUTICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 643/
27032001; identificação de pessoa colectiva n.º 504381814; data
do depósito: 10102001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253826

NOVA PREDIAL AMIGUINHO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7037/
19930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503067598; data
do depósito: 20122001.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253827

SEROPLASTE � INDÚSTRIAS TÉCNICAS DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 030/
19991202; identificação de pessoa colectiva n.º 503459968; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253830

SEROPLASTE � INDÚSTRIAS TÉCNICAS DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 030/
19991202; identificação de pessoa colectiva n.º 503459968; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253832

MÓVEIS & DECORAÇÕES � ILDA L. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8661/
19970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503878628; data
da apresentação: 20011129.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253834

TÁXIS UNIVERSAIS DE ALVALADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7757/
19950316; identificação de pessoa colectiva n.º 500480826; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253836

AUTO SERVIÇOS CENTRAL DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 714/
19630726; identificação de pessoa colectiva n.º 500037876; data
da apresentação: 20011129.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253805

DESITEJO � DESINFECÇÕES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6426/
19920603; identificação de pessoa colectiva n.º 502780681; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138400

T & T � TELEMÁTICA E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6525/
19920714; identificação de pessoa colectiva n.º 502581514; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138398

AMC � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7880/
19950703; identificação de pessoa colectiva n.º 503479373; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138395
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TERRAPROJECTOS � CONSULTORIA AGRÁRIA,
AGRO-ALIMENTAR E AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9841/
19990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504370910; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138394

SLIMCEI � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, MANUTENÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5147/
19881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502058811; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138393

DUPLICÓPIA � CÓPIAS, REPROGRAFIA E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9231/
19980520; data da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138391

MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5668/
19900417; identificação de pessoa colectiva n.º 502374721; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138389

OURIVESARIA RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3753/
19850322; identificação de pessoa colectiva n.º 501812504; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000138387

LARBRINCA � BRINQUEDOS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3804/
19850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501591788; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins Fer-
nandes Nave. 3000138396

NOGUEIRA GOMES & LOBATO � CONSULTORES
DE GESTÃO E ENGENHARIA DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6864/
19930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502993707; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138385

RIBEIRO & FORTE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9380/
19980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504672738; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138384

ARQUIMAGNO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8048/
19951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503561991; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138383

FILIPE MARIANI � SERRALHARIAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7577/
19941111; data da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138382

FISIOPRAGAL � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
E PARAMÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9341/
19980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504480383; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138381

COSTA & TOMÉ, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8310-
A/19960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503677183; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138372
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ADERIDÁLIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 552/
20001220;; data da apresentação: 20011029.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138358

MAIA SOARES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2064/
19800528; identificação de pessoa colectiva n.º 500972508; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138357

COMPANHIA DO OCEANO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9573/
990209; data da apresentação: 20010703.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138354

DIGITAL 71 � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 485/
20001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505179806; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138380

SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1140/
710812; identificação de pessoa colectiva n.º 500406545; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138377

INTERDIDÁCTICA � EQUIPAMENTOS DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9336/
19980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504434438; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138374

RAMOS & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1242/
20021272; identificação de pessoa colectiva n.º 500226997; data
da apresentação: 20011026.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138371

EL SOMBRERO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9873-
A/19991111; data da apresentação: 20011026.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138369

CONSTRUÇÕES MARINHEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9815/
19990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504560565; data
da apresentação: 20011026.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138368

IMPERVENDE � VENDA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8721/
19970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503909815; data
da apresentação: 20011026.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138364

FERANTO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8627/
19970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503879169; data
da apresentação: 20011026.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138362

GEST-OPÇÃO-GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8220/
19960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503633798; data
da apresentação: 20000731.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000138359
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JEROTRANS � TRANSPORTES E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7291/
19940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503181307; data
da apresentação: 20010705.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138355

JOCRIGEST � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7072/
19930928; identificação de pessoa colectiva n.º 503073318; data
da apresentação: 20010705.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138349

LUIMAR � SOCIEDADE DO ENSINO PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1003/
690620; identificação de pessoa colectiva n.º 500514410; data da
apresentação: 20010704.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138348

RICARDO DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2230/
19810711; identificação de pessoa colectiva n.º 501290850; data
da apresentação: 20010704.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138346

CLÍNICA DR. REIS DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7232/
19940117; identificação de pessoa colectiva n.º 503149497; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138345

INI � ISOLAMENTOS NAVAIS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4471/
880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501945881; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138332

ALJ � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9631/
19990324; identificação de pessoa colectiva n.º 503723819; data
da apresentação: 20010706.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138331

WORLD IMAGE � SERVIÇOS DE AUDIOTEXTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 082/
20000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504933655; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000138329

JOCRIGEST � CONTABILIDADE, GESTÃO E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7072/
19930928; identificação de pessoa colectiva n.º 503073318; data
da apresentação: 20010705.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000138323

CORREIA & CARLOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4442/
19880128; identificação de pessoa colectiva n.º 500282412; data
da apresentação: 20011031.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 3000138315

TEODORO PINHÃO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500282412; data da apresen-
tação: 20021030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 3000138314

RADIOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 408/
19600415; identificação de pessoa colectiva n.º 500225974; data
da apresentação: 20010702.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138351
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SAÚDE E REGIME � CENTRO DIETÉTICO
E ALIMENTAÇÃO RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3355/
820903; identificação de pessoa colectiva n.º 501313923; data da
apresentação: 20010703.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138318

CARVALHO, LUÍS & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2271/
19811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501205810; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138316

MARIA DO ROSÁRIO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6842/
19930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502977582; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138311

CARLUFA � MATERIAIS ELÉCTRICOS, DECORAÇÃO
E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8236/
19960408; identificação de pessoa colectiva n.º 503632457; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138309

LEONOR MOREIRA ROMBA � ARQUITECTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7132/
19931128; identificação de pessoa colectiva n.º 503119938; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138307

BRITOS � PERFUMARIA DE M. BRITO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1979/
19791214; identificação de pessoa colectiva n.º 500922446; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins Fer-
nandes Nave. 3000138305

CORREIA & CARLOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4442/
19880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501926305; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138303

HERNÂNI SILVA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6011/
19910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502566582; data
da apresentação: 20011030.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138302

YDREAMS � INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 260/
20000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504901575; data
da apresentação: 20011024.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138301

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; inscri-
ção n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13;
números e data das apresentações: 3, 4 e 5/990325.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Prestação de contas referentes ao ano de 1998.
2 � Cessação de funções dos gerentes António Sousa Ribeiro da

Cruz e Eduardo Antunes Duarte, por renúncia, em 1 de Março de 1999.
3 � Nomeação de gerentes, revisor oficial de contas e suplente,

por deliberação de 1 de Março de 1999.
Gerentes nomeados: João Pedro Carepa Mendonça Santos, casado,

residente na Rua de São Francisco Xavier, 53, Lisboa e José dos San-
tos Moita, casado, residente na Estrada de São Domingos de Rana,
lote 2, 2.º, C, Carcavelos.

Revisor oficial de contas: efectivo � Eugénio Cristóvão Coelho
Ferreira da Costa, residente na Avenida do Marechal Craveiro Lopes,
3, 2.º, C, Carcavelos; suplente � Joaquim Manuel da Silva Neves,
residente na Rua do Professor Damião Peres, lote 23, Lisboa.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138394

PERFECTUS � CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8171/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503610143; número
e data da apresentação: 6/980723.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138291



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 103 � 3 de Maio de 20049658-(106)

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; número
e data da apresentação: 16/980428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138289

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
19900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 13/19990310.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, tendo
em consequência sido aditado o n.º 3 ao artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

3 � A sociedade pode participar em outras sociedades com objec-
to idêntico ou diferente do seu, em associações, agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico ou outras entidades reguladas por lei especial.

O texto da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138285

COSMOCABE � COSMÉTICA E MOBILIÁRIO
PARA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9006/
19980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504082620; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/19980107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade adopta a firma COSMOCABE � Cosmética e Mobili-
ário para Cabeleireiros, L.da

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 1 000 000$, correspondente à soma de duas
quotas: uma de 600 000$, pertencente ao sócio Vítor Manuel Antunes
Aguiar e outra de 400 000$, pertencente ao sócio Jorge Manuel Aguiar
Garcia.

4.º

A sua sede é na Rua de Francisco de Andrade, 18-A, Almada, fre-
guesia de Almada, concelho de Almada, podendo ser transferida para
outro local do concelho ou concelhos limítrofes, por deliberação dos
sócios e bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional e no estrangeiro.

5.º

O objecto social consiste na venda de cosmética e mobiliário para
cabeleireiro.

6.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Vítor Manuel
Antunes Aguiar, desde já nomeado gerente, sendo necessária a sua
assinatura em todos os actos e contratos, para obrigar a sociedade.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente per-
mitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido o
direito de preferência.

8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com o
sócio sobrevivo e os herdeiros do sócio falecido, devendo estes no-
mear um que de entre eles a todos represente, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

9.º

A sociedade tem ainda direito à amortização de quota nos seguin-
tes casos: com o consentimento do titular da quota; nos casos de morte,
interdição, falência ou insolvência do titular da quota; nos casos de
arresto, arrolamento ou penhora da quota; no caso de cessão de quo-
ta, sem prévio consentimento da sociedade.

10.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas
registadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos
casos para que a lei exija outra forma de convocação.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000138282

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS,
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
19900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 2/20010910.

Certifico que foi registado o reforço de capital, alteração parcial
do contrato quanto ao artigo 4.º e redenominação do capital para euros.

Reforço: 2410$, mediante incorporação de reservas, por ambas as
sócias na proporção das suas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) GESTNAVE � Prestação de Serviços Industriais, S. A.,

2500 euros; e
2) LISNICO � Serviço Marítimo Internacional, L.da, 2500 euros.

O texto da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138276

PROTOSERVE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8973/
19971212; número e data da apresentação: 165/19980821.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000138260

MDV � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 508/
20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505132966; data
da apresentação: 20020123.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253792
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CONCEPTUS ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8917/
19971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504030280; data
da apresentação: 20020102.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de
1997, 1999 e 2000.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253791

RUI PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5459/
19890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502209623; data
da apresentação: 20020102.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253814

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FAVIPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1839/
19781211; identificação de pessoa colectiva n.º 500779643; data
da apresentação: 20020107.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000253829

CONCEIÇÃO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9788/
19990701; data da apresentação: 20010628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138261

MARCUS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9519/
19990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504870696; data
da apresentação: 20011023.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138259

R. T. O. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6511/
19920701; identificação de pessoa colectiva  n.º 502837454; data
da apresentação: 20011022.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins Fer-
nandes Nave. 3000138258

CONSTRUÇÕES MAGNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3731/
19850118; identificação de pessoa colectiva n.º 501794964; data
da apresentação: 20011022.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138256

CONTISTAS � CONTABILISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6041/
19910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502578734; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

8 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000253833

AUTO REPARADORA � ESTRINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4311/
19870715; identificação de pessoa colectiva n.º 501855173; data
da apresentação: 20001220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino Pereira Gonçalves
Santos. 3000138266

CUMBRIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7996/
19951004; identificação de pessoa colectiva n.º 502723807; data
da apresentação: 20010928.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138295

ROMEIRO, CARDOSO & NEVES PASTELARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3476/
19830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501387099; data
da apresentação: 20010810.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000138278

COMPETICONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5004/
19880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501962921; data
da apresentação: 20001229.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138273
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PRICA � PROJECTOS INDUSTRIAIS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7582/
19941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503373800; data
da apresentação: 20001219.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138272

T. E. A. � TRANSPARÊNCIAS EM AZUL � CRISTAIS
E PORCELANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5004/
19880412; identificação de pessoa colectiva n.º 502858141; data
da apresentação: 20001229.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138269

HABIREGAS � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5656/
19900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502369060; data
da apresentação: 20001229.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138264

PIANOS � ANIMAÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8092/
19960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503572233; data
da apresentação: 20011001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138254

VILA VERDE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1946/
19790910; identificação de pessoa colectiva n.º 500868220; data
da apresentação: 20010927.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138253

J. B. CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8384/
19960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503742961; data
da apresentação: 20010927.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138252

M. SANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, SOLDADURAS
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5451/
19890728; identificação de pessoa colectiva n.º 502204532; data
da apresentação: 20010927.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138251

J. B. CONSULTORSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8384/
19960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503742961; data
da apresentação: 20010927.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138250

FOTOGRAVURA FRESEGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3585/
19831124; identificação de pessoa colectiva n.º 501408088; data
da apresentação: 20010927.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 3000138249

MARQUES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 340/
19580327; identificação de pessoa colectiva n.º 500514488; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253806

MORUJO & MIGUENS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8273/
19960508; identificação de pessoa colectiva n.º 503648230; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253807

MARQUES RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 653/
19621001; identificação de pessoa colectiva n.º 500382247; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253808
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INÁCIO TRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 419/
20000913; data da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253809

H. BLANCO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8490/
19961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503795666; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253811

SOLAR GÁS � MONTAGENS, ESTUDOS
E CANALIZAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6999/
19930804; identificação de pessoa colectiva n.º 503052728; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253812

DUTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7814/
19950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503426644; data
da apresentação: 20011220.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253813

COSTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3277/
19820419; identificação de pessoa colectiva n.º 501265236; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253815

TRANSPORTES JOSÉ DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9744/
19990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504374761; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253821

DIVERANDA � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
DE DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8139-
A/19960131; identificação de pessoa colectiva n.º 505604020; data
da apresentação: 2001227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253823

SUPERMERADOS O BARATÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4043/
19860821; identificação de pessoa colectiva n.º 501703284; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253825

METALÚRGICA AMANHECER � INDÚSTRIA
METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2222/
19810622; identificação de pessoa colectiva n.º 501160873; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253828

TAVIRA & LOPES � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6826/
19930329; identificação de pessoa colectiva n.º 502689080; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 1000253831

AGOSTINHO PIRES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5740/
19900629; identificação de pessoa colectiva n.º 502412003; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253835

VISILPINTA � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9528/
19990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504724134; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253837
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ABLETRAS � LETRAS E LOGOTIPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7374/
19940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503224464; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2000.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253838

COMÁRCIA � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 127/
20000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504023543; data
da apresentação: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000253839
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